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A szerencsi megemlékezés
kezdetén a jelenlévők Ringer Ist‑
ván tárogató muzsikája kísére‑
tében énekelték el a magyar
Himnuszt. 

– Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz‑e? Árpádok
dicső szentjei virrasszatok a ma‑
gyar ifjúság felett, hogy Krisztu‑
sé legyen a szívük és a hazáé az
életük – hangzott el Csejoszki
Szabolcs emlékezésében, mely‑
ben a mártírok egyike, a sortűz‑
zel szemben álló Kiss Ernő utol‑
só szavait idézte a görög katoli‑
kus parókus. Csejoszki Szabolcs
szerint Kiss Ernő 163 esztendő‑
vel ezelőtti mondatai ma is idő‑
szerűek. Az aradi vértanúk tud‑
ták mi az igazság és a becsület,
tisztában voltak azzal, hogy mit
jelent az élet és a halál. A szónok

szavai szerint, amikor ma fel‑
idézzük azt a gyászos napot, ak‑
kor hiszünk abban, hogy az ő
emlékük nem múlik el a múltba
vesző legendák ködében, ha‑
nem sokkal inkább itt él közöt‑
tünk és hinni akarjuk, hogy e
gondolat, tehát az igazság, a sza‑
badság szeretete a nemzetünk
szívében él.

– Istenem! Az új kor ifjúsága
vajon egész ember lesz‑e? Olyan
emberré válik, aki biztosan tud‑
ja, melyek azok az értékek, ami‑
kért érdemes élni? – tette fel kér‑
déseit a parókus, aki szerint a
hősök tudták, hogy az értékek
nem máról holnapra születnek,
és tudták, hogy a szabadság, az
igazság, a becsület és a vértanú‑
ság vállalása teszi az embert iga‑

zán naggyá és halhatatlanná.
Csejoszki Szabolcs beszéde vé‑
gén úgy fogalmazott: a hősök
emléke itt él közöttünk és itt van
a szívünkben. Kiss Ernő gondo‑
latai arra is figyelmeztetnek,
hogy mi is meghalljuk az üzene‑
tet: igazságról, becsületről és a
vértanúságról.

A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskola diákjai versekkel, da‑
lokkal idézték fel a 163 évvel ez‑
előtti tragikus eseményeket,
majd az önkormányzatok, a po‑
litikai pártok, intézmények, civil
szervezetek képviselői helyez‑
ték el a kegyelet virágait a már‑
tírok kopjafáinál. A megemléke‑
zés a szerencsi Arad utcában lé‑
vő márványtáblánál koszorú‑
zással fejeződött be.              M. Z.
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Igazságról, becsületről 
és vértanúságról...

Az 1848/49‑es forradalom és szabadságharc bukása után Aradon kivégzett katonai
vezetők halálának évfordulóján, 2012. október 6‑án tartottak megemlékezést a sze‑
rencsi Kossuth téren. A nemzeti gyásznap alkalmából rendezett eseményen Cse‑
joszki Szabolcs görög katolikus parókus (fotónkon) idézte fel az egykor hősi halált
halt tábornokok emlékét.

Polgármesteri vizit 
az óvodában

Koncz Ferenc polgármester, Ináncsi Tünde jegyző és
Nyiri Tibor közművelődési tanácsnok október 9‑én lá‑
togatták meg az egykori cukorgyári irodaépületet, ahol
a város gyermekei kaptak ideiglenes elhelyezést a
most induló óvodaberuházás idejére.

A középiskolai megemléke‑
zésen Tapa Eszter beszédében
kiemelte, hogy október 6‑án
minden ember lelke gyászba
borul. – 163 év távlatából is fáj‑
dalmas a szabadságharcot kö‑
vető kegyetlen megtorlásról va‑
ló megemlékezés – hangsúlyoz‑
ta a gimnáziumi pedagógus. 
– 1849 januárjában az európai
forradalmak már mind elültek,
egyedül a magyar tartotta ma‑
gát, még hátra voltak diadalmai,
mielőtt lecsendesült. Az a hősies
katonai teljesítmény, amit a ma‑
gyarság akkor felmutatott, való‑
ságos rokonszenvet váltott ki
Európa‑, sőt Amerika‑szerte,
mely táplálta a nemzet remé‑
nyeit, hogy egy kedvező fordu‑
lat alkalmával véglegesen is ki‑
vívhatja a függetlenségét – idéz‑
te fel az akkori eseményeket Ta‑
pa Eszter. Hozzátette: sajnos,
mint minden háborúban, a
győztes itt is foglyul ejtette a

vesztest. A túlerő legyőzte a sza‑
badság és a függetlenség ügyét,
amely után nem a nagylelkűség,
a megbékélés, hanem a bosszú,
a megtorlás és a megfélemlítés
politikája köszöntött be. 

– A fegyverletétel után Hay‑
nau teljhatalmat kapott az oszt‑
rák császártól, amellyel visszaél‑
ve parancsot adott egy 14 tagú
haditörvényszéknek, hogy a ta‑
núk meghallgatása és a védők
részvétele nélkül a szabadság‑
harc hős honvédtisztjeit küldje a
halálba. Felségsértés címén ki‑
lenc tábornokot kötél általi, né‑
gyet golyó általi halálra ítéltek 
– emlékezett a tanárnő. Mint is‑
mert, 1849. október 6‑án Aradon
tizenhárom tábornokot, Pesten
pedig a magyar miniszterelnö‑
köt, gróf Batthyányi Lajost kivé‑
gezték, ezzel kezdetét vette a
rémuralom. 

A gimnáziumi megemlékezé‑
sen Tapa Eszter felidézte a tizen‑

három tábornok alakját, akikért
az évfordulón gyertyát gyújt a
magyar nemzet. 

A középiskola diákjai és ének‑
kara adtak műsort a történelem
ezen tragikus pillanatairól.                                          

E. K.

Akikért gyertyát gyújt a nemzet
Az aradi vértanúk halálának 163. évfordulója alkalmából rendeztek megemléke‑

zést október 4‑én a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban.

A Szerencs óvodáit érintő re‑
konstrukciós munkálatok elen‑
gedhetetlen feltétele, hogy a ki‑
vitelezés idejére is biztonságos
elhelyezést kapjanak a gyerme ‑
kek. A városvezetés átmeneti
megoldásként bérelte ki a volt
cukorgyári irodaépületet. Szep‑
tember végén és október első
napjaiban a Napsugár és Gyár‑
kerti óvodákból átköltöztették a
csoportokat az ideiglenes elhe‑
lyezést szolgáló épületbe. A böl‑
csődések a földszinten, míg a két
nevelési intézmény csoportjai az
emeleti helyiségekben kaptak el‑
helyezést.

– A mai alkalommal megte‑
kintettük az egykori cukorgyári
irodaépületet, amely jelenleg át‑
meneti óvodaként működik. Én
jobban örülnék annak, ha ez az
épület ma is az eredeti funkcióját
látná el, de erre sajnos már nincs
lehetőség – válaszolta kérdé‑
sünkre látogatása idején Koncz
Ferenc. – Mint köztudott, a ne‑
velési intézmények átalakítása
miatt önkormányzatunk azt a
döntést hozta, hogy a gyerme ‑
kek biztonsága és nyugalma ér‑
dekében egy épületben helyez‑
zük el az óvodásainkat. Elképze‑
léseink szerint ez mintegy hat

hónap időtartamra szól, amikor
az új létesítmények már tudják
fogadni a gyermekeket. A kicsik
szemmel láthatóan jól érzik ma‑
gukat és azt gondolom, remekül
sikerült az ideiglenes óvoda ki‑
alakítása, amiért köszönetet
mondok a munkatársaimnak, a
gyors átalakításban résztvevő
önkormányzati dolgozóknak, az
óvónőknek – emelte ki a város
polgármestere.

A Napsugár és Gyárkerti óvo‑
dák csoportjai jelenleg egy épü‑
letben kaptak elhelyezést. Ez
ugyan csak átmeneti állapot,
azonban az látszik, hogy a neve‑
lők és gyermekek most egy nagy
közösséget alkotnak, ami jó ha‑
tással van a mindennapokra.

Lapunk értesülései szerint az
óvodarekonstrukciót végző kivi‑
telező 184 napra vállalta a három
épület felújítását. E szerint 2013
áprilisában befejeződhet a meg‑
valósítás, a használatbavételi en‑
gedélyek beszerezése után a
projekt teljes zárása 2013. június
30‑ára várható. Minden bizony‑
nyal ez az időpont az, ameddig
az óvodás és bölcsődés gyer‑
mekek az egykori cukorgyári
irodaépületben töltik minden‑
napjaikat.                                  M. Z.

A tárlatot Schlosserné Bát‑
hory Piroska művésztanár nyi‑
totta meg. A Hegyaljai Alkotók
Társulásának titkára beszédét
Rainer Maria Rilke: Te vagy az
örökös című versével kezdte. A
művésztanár köszöntőjében el‑
mondta, hogy korábban a
könyvtár falait Durai Tibor al‑
kotásai díszítették. Ez adta az
ötletet, hogy felkeressék a Her‑
man Ottó Múzeumot, ahol Pi‑

rint Andrea művészettörté‑
nész‑muzeológus szívesen tel‑
jesítette a könyvtár kérését: a
Szerencs környéki művészek a
térség tájait, valamint az olvasó
embert ábrázoló alkotásai ér‑
keztek az intézménybe. A gyűj‑
teményt az 1960‑as 1970‑es
évek alkotóinak – Seres János,
Mazsaroff Miklós, Tenkács Ti‑
bor, Lavotta Géza, Tóth Imre,
Mácsay István, Nagy István,

Kunt Ernő, Ficzere László, Ta‑
más Ervin, Koncz József, Szur‑
csik János – műveiből állították
össze, amelyek nagy részére a
kubizmus és a konstruktiviz‑
mus a jellemző. E stílusok alól
csak Mácsay István festményei
kivételek, mivel ő nem enge‑
dett az irányzatoknak, megma‑
radt saját stílusánál, a realista
alkotásoknál.

E. K.

A térség tája, a térség embere
Az Országos Könyvári Hét programjaihoz csatlakozva A térség tája, a térség em‑

bere címmel nyílt kiállítás október 3‑án a városi könyvtárban.
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Hosszú évtizedekig a helyi
oktatási intézmények saját
konyhával rendelkeztek, azon‑
ban Szerencs Város Önkor‑
mányzatának döntése értelmé‑
ben 2011 szeptemberétől egyet‑
len létesítmény látja el a telepü‑
lés közétkeztetését. A Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit
Kft. naponta közel 1400 fő ré‑
szére biztosítja a reggelit, ebé‑
det és vacsorát a városban.

A konyhán hétfőtől pénte‑
kig reggel hat órakor indul a
műszak. Az előzőleg összeál‑
lított menü szerint az asszo‑
nyok megkezdik az aznapi
reggeli és ebéd előkészítését.
Rendkívül jól szervezett, ösz‑
szehangolt munkára van
szükség, hiszen mindössze
néhány óra alatt, közel 1400 fő
számára készül itt a friss, me‑
leg étel. Hét szakács és hét
konyhai kisegítő két műszak‑
ban látja el feladatát, szeren‑
csére a közmunkaprogram ré‑
vén ide is jutott néhány segítő
kéz. Az önkormányzati cég fő
élelmezésvezetője szerint a
rendelkezésre álló személyi
állomány csak komoly, meg‑
feszített munkával tudja ki‑
szolgálni a város közétkezte‑
tését.

– Az állandó dolgozói lét‑
szám fokozatosan csökken.
Van két élelmezésvezetőnk,
egy adminisztrátorunk, hét
szakácsunk, hét konyhai kise‑
gítőnk és én, mint fő élelme‑
zésvezető irányítom a munkát
– mondta el érdeklődésünkre
Sándorné Alvári Mária. – Sze‑
rencsére a közmunkaprogram
révén segít minket további hét
ember nyolc órában, négyen
pedig hatórás munkaidőben
dolgoznak nálunk. Munkán‑
kat nehezíti, hogy hat korcso‑
portnak főzünk, a bölcsődétől
a szociális intézményekig, kü‑
lönböző idős kluboknak, illet‑
ve a szociálisan rászorulók is

tőlünk viszik a meleg ételt.
Mindezek mellett akad egyéb
tevékenység is, amit el kell vé‑
geznünk. Itt megemlíteném
például, hogy a kertészet elő‑
állítja a különböző zöldségfé‑
léket: főzőtök, karalábé, kel‑
káposzta, fejes káposzta, pap‑
rika, paradicsom, uborka,
hogy csak néhányat említsek.
A betakarítás után a kony‑
hánkra beérkező zöldségeket
nekünk kell feldolgoznunk.
Készítettünk savanyú ubor‑
kát, lecsót, sűrített paradicso‑
mot, fagyasztott termékeket,
mint az uborkasaláta alap‑
anyag, főzőtököt, karalábét
gyalultunk. Úgy gondolom,
ezzel a módszerrel sokat tud‑
tunk spórolni. 

– Mi készül mindezekből?
– Elsősorban főzelékeket,

rakott ételeket, levesalapokat
tudunk készíteni. Tudjuk,
hogy a gyermekek nem iga‑
zán szeretik a főzelékeket, az
a tapasztalatunk, hogy sajnos
otthon is kevés ilyen ételt fo‑
gyasztanak. Nekünk azonban
az a célunk, hogy lehetőség
szerint mindig az évszaknak
megfelelően, minél változato‑
sabb, egészséges ételek ké‑
szüljenek a konyhánkon. A
közétkeztetésre vonatkozó
előírások például azt is meg‑
határozzák, hogy hetente két
alkalommal főzelékfélét kell
adnunk, mi pedig azon dolgo‑
zunk, hogy ezeket minél ízle‑
tesebben tálaljuk a gyerme ‑
keknek.

– A főzéshez, étkeztetéshez
szükséges egyéb alapanyagokat
honnan szerzi be a cég?

– Vannak különböző beszál‑
lítóink, főleg őstermelőktől
vásárolunk gyümölcsöket,
vagy éppen almából készített
rostos levet. A szárazáru rak‑
tárunk részére tartós élelmi‑
szereket – mint például az ét‑
olaj, liszt, cukor, fűszerek – a

miskolci Gasztro Kft. szállítja
nekünk. A húsokat jelenleg
egy szikszói cég biztosítja, és
használunk sokféle mirelit
árut, amit a Belovecz és Társa
Kft‑től vásárolunk. A tejter‑
mékeket az Abaújtej‑től kap‑
juk, a pékárut a Körömi és
Társa Kft., valamint a Riwex
Kft. szállítja.

– Sok kritikát kaptunk az el‑
múlt időszakban – folytatja a
fő élelmezésvezető. – Minden
észrevétel fontos számunkra,
mert az a feladatunk, hogy
munkánkat a lehető legjobb
színvonalon végezzük el. A
sok feladat mellett azonban
folyamatosan gondolkodunk,
hogyan tudnánk új dolgokkal
bővíteni a cég kínálatát. Most
éppen azon dolgozunk, hogy

külsős megrendelőknek is
tudjunk meleg ebédet biztosí‑
tani. Gondolok itt arra, ha va‑
laki előző nap leadja étkezési
igényét, akkor másnap a Bo‑
lyai János Katolikus Általános
Iskola, vagy a középiskolai
kollégium étkezdéjében ebé‑
delhet. Bátran állíthatom,
hogy az általunk kínált menü
ára versenyképes, e mellett az
önkormányzat dolgozói to‑
vábbi kedvezményt kapnak,
tehát úgy gondolom érdemes
minket választani!

A konyhán több száz recept
áll rendelkezésre, melyekből
reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
és vacsora készül. A szaká‑
csok gazdaságosan használják
fel a cég raktárkészletét, hi‑
szen a városi konyhakertben

megtermelt zöldségekből ren‑
geteg van elspájzolva a szűkö‑
sebb időkre. Ez nem azt jelen‑
ti, hogy hús soha nem kerül
az asztalra, de e tekintetben is
megfelelnek minden törvényi
előírásnak, és azon dolgoz‑
nak, hogy minél jobb minősé‑
gű, ízletes, egészséges étel ke‑
rüljön az asztalra. Talán ezt bi‑
zonyítja az elmúlt hét menüje,
amelyben a tarhonya‑, sertés‑
ragu‑, tojás‑, és tésztás bable‑
vesek mellett olyan étkek ké‑
szültek, mint például hús‑
gombóc paradicsommártás‑
sal, káposztás tészta, zöldbab‑
főzelék sertéspörkölttel, az
aranygaluska, vagy éppen a
rántott csirkemell petrezsely‑
mes burgonyával. Jó étvágyat
kívánunk!

M. Z.

Rántott csirkemell, petrezselymes burgonyával
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. szerteágazó tevékenységei közül kiemelkedik a közétkeztetés. A város egyetlen főzőkonyhája

a Bolyai János Katolikus Általános Iskola épületében található, amely napjainkban étkezést biztosít a két alapfokú oktatási intézmény di‑
ákjainak, az óvodák, a bölcsőde gyermekeinek, az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet gondozottainak, és mindazoknak, akik igényt
tartanak a frissen elkészülő ételekre, a minőségi étkezésre.

A közelmúltban történt
egy ételvizsgálat a Szeren‑
csi Városüzemeltető Non‑
profit Kft‑nél. A független
bírálók ötpontos skálán
értékelhették az elkészí‑
tett ebédet. Az eredmény
jó lett és megállapították,
hogy a törvény által előírt
mennyiségi és minőségi
követelményeknek mesz‑
szemenőkig megfelelnek
az ételek. A konyha veze‑
tői minden észrevételt,
kritikát komolyan vesz‑
nek és igyekeznek orvo‑
solni azokat. 

Mint megtudtuk, a munka‑
területet október 9‑én adták át
a fővállalkozónak. A szerző‑
dés szerint a vállalási ár a há‑
rom épület felújítására nettó
342 267 375 forint, a vállalt tel‑
jesítési idő 184 nap. A projekt
műszaki ütemterve szerint a
Napsugár és a Gyárkerti óvo‑
da kivitelezése egyszerre kez‑
dődik el. A beruházás kereté‑
ben mindkét épületre magas‑
tető kerül, külső és belső fel‑
újítás valósul meg a nyílászá‑
rók cseréjével, hőszigeteléssel
és a teljes épületgépészeti‑há‑
lózat átalakításával (fűtés‑ és
világításkorszerűsítés, csator‑

naszerelés, burkolatok cseré‑
je). Mindkét helyen jelentős
alaprajzi átalakítás történik: a
Napsugár és a Gyárkerti óvo‑
da épülete egyaránt két cso‑
portszobával és egy tornaszo‑
bával bővül. A Napsugár ovi‑
sok az alsó épületrészből a ki‑
bővített, felső épületbe fognak
átköltözni, majd az alsó épü‑
let elbontása után, annak he‑
lyén parkolót létesítenek. A
Csalogány óvodába járó gyer‑
mekek a bővítést követően a
Gyárkerti épületbe költöznek,
mivel a Csalogány utcai épü‑
letben zeneiskolát létesítenek.
A Napsugár óvoda várható

kivitelezési ideje három, az
ezzel párhuzamosan megva‑
lósuló Gyárkerti óvoda felújí‑
tása négy hónapot vesz igény‑
be. A Csalogány úti épület át‑
alakítása és a Napsugár óvo‑
da alsó részének az elbontása
marad a munkálatok végére,
ami várhatóan két hónapig
tart majd.

A projektzárás a támogatási
szerződés szerint 2013. június
30‑a, azonban addig az épüle‑
tek használatba vételi engedé‑
lyeit is be kell szerezni, ezért a
fizikai megvalósítás végső ha‑
tárideje 2013. április 30‑a.

H. R.

Indul az óvodaberuházás
Miután az induló óvodaberuházás miatt a volt cukorgyári irodaépületben meg‑

történt az ideiglenes óvodai férőhelyek kialakítása, Szerencs Város Önkormányzata
megkötötte a vállalkozási szerződést a most induló óvoda rekonstrukció kivitele‑
zőjével – tájékoztatta lapunkat Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal városfej‑
lesztési csoportjának vezetője. 



Nekünk településünket kel‑
lett bemutatnunk, és azt, hogy
mivel csalogatnánk ide a turis‑
tákat. Osztályunkból négyen ír‑
tunk fogalmazást Szerencs ne‑
vezetességeiről és ketten egyéni
jutalmat is kaptunk érte, de a
legnagyobb örömöt az jelentet‑
te, hogy megnyertük a fődíjat,
egy osztálykirándulást. 

A nagy nap szeptember 29‑én
érkezett el, amikor elutaztunk
Tokajba, ahol rövid városnézés
utána a múzeumot látogattuk
meg. Érdeklődve néztük a bo‑
rászathoz használt eszközöket,
a leleteket, a környező települé‑
sekről készült régi fényképeket.
A múzeum után fociztunk,
apróbb ajándéktárgyakat vásá‑

roltunk, sétáltunk, majd jóízűen
fogyasztottuk el az ebédet.

Utunk utolsó állomása a Ma‑
gyar Máltai Szeretetszolgálat
Fűzfonó Műhelye volt. A tájé‑
koztató után mi is készíthettünk
vesszőből karkötőt, megcsodál‑
hattuk a kész termékeket (ma‑
dáretető, különböző kosarak,
borosüveg tartók, díszek stb.). 
A legjobban az óvodák részére
készülő udvari vesszőkuckók
tetszettek.

Gyorsan elrepült az idő, és él‑
ményekkel telve értünk haza a
szép őszi napon  a jutalomki‑
rándulásról. Köszönjük a lehe‑
tőséget a pályázat kiírójának.

Vámos Eszter 4.a
Rákóczi iskola
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Jutalom kiránduláson
jártunk Tokajban

A Tokaj‑Hegyalja, Taktaköz, Hernád‑ völgye Idegen‑
forgalmi és Kulturális Egyesület idén tavasszal Rejtett
kincsek nyomában címmel írt ki pályázatot általános
és középiskolások számára. 

A szerencsi Napsugár óvodá‑
ban Tarnóczi Erzsébet intéz‑
ményegység‑vezető érdeklődé‑
sünkre  elmondta, hogy évek
óta megemlékeznek Benedek
Elekről, tavaly két fabulát dol‑
goztak fel, az idén pedig a Kis‑
kakas gyémánt félkrajcárja cí‑
mű mesét adták elő az ovisok.

Mint megtudtuk, az intéz‑
mény egész heti programja a
népmesékről szólt. Főleg felol‑
vasással, hangfelvételek meg‑
hallgatásával színesítették a dél‑
előtti programokat a nevelők. A
magyar népmese napjához kö‑
zeledve minden évben az óvo‑
da egy‑egy közössége készül
valamilyen előadással, idén a
Maci csoport szórakoztatta az

ovis társakat.
Benedek Elek 1859. szeptem‑

ber 30‑án született. Mint mese ‑
író, a magyar gyermekirodalom
egyik megteremtője, ifjúsági
írásaival, szerkesztői működé‑
sével szerzett igazi elismerést
magának.

A fiatalok számára készült
mese‑átdolgozásai, mint példá‑
ul az Ezüst Mesekönyv; vagy az
Arany Mesekönyv, melyek
mellett az Ezeregyéjszaka és a
Grimm mesék átiratai évtizede‑
ken át a legjobb és legnépsze‑
rűbb magyar mesekönyvek vol‑
tak. Benedek Elek e mellett ver‑
seket, színdarabokat, leányre‑
gényeket, történelmi és iroda‑
lomtörténeti műveket is írt.

A magyar népmese
napján

Születésnapja alkalmából a magyar gyermekiroda‑
lom megteremtőjére, a nagy meseíró Benedek Elekre
emlékeztek szeptember 27‑én a Gyárkerti óvoda apró‑
ságai és pedagógusai. A magyar népmese napja alkal‑
mából rendezett eseményen a Kiskakas gyémánt fél‑
krajcárja című történetet adták elő a gyermekek.

Az elmúlt évben született
meg az ötlet a szerencsi Rákóczi
Zsigmond Általános Iskolában:
az ebédlőben található székeket
valamilyen díszítéssel kellene el‑
látni. Az elképzelést a tettek kö‑
vették, majd a meghirdetett házi
székfestő verseny után idén már
megyei vetélkedő keretében ké‑
szítették el különleges alkotása‑
ikat a fiatalok.

A térség általános iskoláiból
összesen 13 csapat érkezett a ve‑
télkedőre. A feladat az volt,
hogy a tanintézet ebédlőjében
található székekre a diákok
egyéni elképzeléseik alapján
mintákat, alakokat fessenek. A
főként képzőművészetek iránt
érdeklődő gyermekekből álló

háromfős csapa‑
tok remek alkotá‑
sokkal lepték meg
a pedagógusokat.

Derda Péterné
igazgatóhelyet‑
testől megtudtuk,
hogy különleges,
műanyag alapú
hígítót használtak
a festékek oldásá‑
hoz, így a székek‑
re felvitt minták,
képek sokáig
megmaradnak és

moshatóvá válnak száradás
után. A csapatok hat‑hat széket
láttak el a fantáziájuk által dik‑
tált mintákkal, az elkészült mű‑
vek az iskola ebédlőjét díszítik a

későbbiekben.
Az október 3‑án megrende‑

zett vetélkedő után Koncz Fe‑
renc, Szerencs polgármestere
gratulált a fiataloknak, majd a
legszebb alkotást készítő diákok
vehették át az emléklapokat. A
zsűri értékelése alapján első he‑
lyezést értek el a Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola nyolca‑
dikosai (Demeter Bianka, Kiss
Martin és Török Ágota), máso‑
dik helyen a rátkai tanintézet
csapata (Pásztor Anna, Braun
Virág, Bujdosó Brigitta) végzett,
megelőzve a szerencsi Rákóczi
iskola ugyancsak nyolcadiko‑
sokból összeállított második
csoportját (Pelbárt Enikő, Laka‑
tos Lilla, és Farmosi Kata).

Székekre festett alkotások
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola fennállásának 25. évfordulójára szervezett

eseménysorozat első állomásaként rendeztek október 3‑án megyei székfestő ver‑
senyt a szerencsi tanintézetben.

Az ünnepi eseményen Rácz‑
né Váradi Éva, a Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola igazga‑
tója köszöntőjében elmondta,
hogy az NNÖ kezdeményezé‑
sére indult el tavaly egy német
tehetséggondozó műhely az in‑
tézményben. A foglalkozáso‑
kon az óvodás és a kisiskolás
gyermekek játékos formában
ismerkedhetnek meg a német
nyelvvel.

Árvay Attila, az NNÖ elnöke
a foglalkozásnyitó ünnepségen
elmondta: ahhoz, hogy a bein‑
dított csoport minél jobban mű‑
ködjön, a helyi NNÖ felvette a
kapcsolatot a Goethe Intézettel,
ahonnan részükre egy bemuta‑
tó csomagot küldtek, amely ha‑
tékonyan segíti az év közbeni
munkát. Árvay Attila ezt a cso‑
magot adta át Ráczné Váradi
Éva igazgatónőnek és az óvo‑
dai csoportvezetőnek. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat el‑

nöke az iskolai tehetséggondo‑
zó csoportnak pedig egy CD‑
vel ellátott német mesekönyvet
ajándékozott, majd a nyelvi
csoport iskolás és óvodás gyer‑
mekei bemutatták a már elsajá‑
tított német tudásukat.

A rendezvényen jelen volt
egy, a németországi Geisen ‑
heim testvérvárosból érkező
delegáció, amely tagjai között
voltak óvónők is. A vendégek
átadták ajándékukat a szerencsi
óvodának. A jelenlévők egy kis‑
filmet tekinthettek meg a gei‑
senheimi nevelési intézmény‑
ről, majd Frank Kilian, a német
testvérváros polgármestere a
német nyelv szorgalmas tanu‑
lására buzdította a csöppsége‑
ket. Frank Kilian reményét fe‑
jezte ki, hogy a szerencsi gyere‑
keket vendégül láthatják majd
a Rajna‑menti városban, ahol
megismerkedhetnek a helyi
óvodásokkal. A polgármester

szerint a németül tanuló óvodai
csoport új színfoltot jelent Sze‑
rencsen.

Nyiri Tibor közművelődési
tanácsnok kiemelte, hogy a vá‑
ros képviselő‑testülete támo‑
gatja a kezdeményezést egy né‑
met nemzetiségi óvodai cso‑
port indítására. Az NNÖ kérel‑
mének megfelelően megkezdő‑
dött a csoport működése, – ál‑
lami normatíva igénylése nél‑
kül – kísérleti jelleggel, amely‑
ről a március 29‑ei testületi ülé‑
sen döntöttek a képviselők.
Nyiri Tibor úgy fogalmazott: a
német vendégeket szemmel
láthatóan jó érzéssel töltötte el,
hogy a műsorban a gyerekek az
ő anyanyelvükön adtak elő
mondókákat. A tanácsnok sze‑
rint ez már a jövőnek szól, hi‑
szen a fiatalok felnőttként to‑
vább erősíthetik Szerencs és
Geisenheim testvérvárosi kap‑
csolatát.                                    E. K.

Német nemzetiségi csoport 
az óvodában

Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (NNÖ) korábban vállalta
azt, hogy támogatná egy óvodai csoport létrehozását. Az elhatározást tett követte,
majd a helyi Csalogány utcai óvodában október 5‑én rendezték meg a német nyelvi
csoport gyermekeinek első foglalkozását.
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Szerencsen tartotta háromnapos tanácskozását október 5‑7. között a Technikata‑
nárok Országos Egyesülete. A Rákóczi‑várban megrendezett eseményen elméleti
és gyakorlati tapasztalatokat is szereztek a program résztvevői.

A konferenciát Koncz Ferenc
polgármester nyitotta meg, aki
a technika képzés fontosságára
hívta fel a figyelmet. Megjegyez‑
te, hogy nagy figyelmet kell for‑
dítani az oktatás e területére,
ugyanis itt kapnak megfelelő
alapot a diákok mindazokról a
gyakorlati feladatokról, ame‑
lyekkel szembesülniük kell a
nagybetűs életben. Velner And‑
rás, az egyesület elnöke előadá‑
sában megjegyezte, hogy nem
ért egyet az új oktatási rendelke‑
zés azon tételével, miszerint az
általános iskolák felső tagozato‑
sai hetente csak egy órában ré‑
szesülnek gyakorlati, helyeseb‑
ben technikai oktatásban. Mint
mondta, elvették a kétszer negy‑
venöt perces óraszámot, ráadá‑
sul a nyolcadikosok órarendje
már egyáltalán nem tartalmazza
ezt a foglalkozást. Elhangzott,
hogy a Technikatanárok Orszá‑

gos Egyesületének ezzel kap‑
csolatos gondolatait eljuttatták
Hoffman Rózsa oktatási állam‑
titkárhoz, lévén ő kérte a civil
szervezetek véleményét. Az
egyesület túlnyomórészt egyet ‑
ért az oktatáspolitika, az alap‑
tanterv elképzeléseivel, de – túl
az általános iskolai észrevétele‑
ken – kiegészítették azzal: meg‑
fontolás tárgyává kell tenni,
hogy a technika szerepeljen az
érettségi tantárgyak között, ami
emelheti az egész nemzet mű‑
szaki műveltségét.

Ráczné Váradi Éva érdeklő‑
désünkre elmondta, hogy csak‑
ugyan kevés a heti egy óra tech‑
nikai oktatás. Régebben, az egy‑
mást követő két óra elegendő
volt arra, hogy a gyermek az el‑
kezdett hímzést, faragást, szere‑
lést be tudja fejezni. Most azon‑
ban alig van lehetőség arra,
hogy előkészüljenek a feladat‑

hoz. Nincs meg az a folyamat,
amelyben látja a gyermek a ter‑
vezéstől a befejezésig történő,
problémamegoldásokra is kiter‑
jedő teendőket.

Az ország minden részéből
érkezett technikatanárok egyet ‑
értettek abban, hogy a gyakorla‑
ti alkotáshoz szükséges gondol‑
kodás feltételei jelenleg nem
adottak.

Az október első hétvégéjén
megtartott szerencsi konferen‑
cia szakmai előadásai után a
technikatanárok felkeresték töb‑
bek között a Szerencsi Bonbon
Kft. csokoládét gyártó csarnoka‑
it, ahol megtekintették a kézi
gyártású édesség munkafolya‑
matait. A programon Takács Ist‑
ván, a cég ügyvezetője tartott is‑
mertetőt a szerencsi csokoládé
múltjáról és jelenéről.

Gyakorlati foglalkozásokat is
tartalmazott a konferencia prog‑
ramja: a pedagógusok apró kéz‑
műves tárgyakat, játékokat ké‑
szítettek a lovagteremben. Az
esemény jó alkalom volt arra is,
hogy átadják azokat a díjakat,
amelyeket évente egy alkalom‑
mal kapnak meg az egyesület
által legkiválóbbnak vélt techni‑
katanárok. Idén a Technikai Ne‑
velésért kitüntető címmel jutal‑
mazták Szűcs Zsoltné miskolci
pedagógust, a Budapestről ér‑
kezett Nagy Attiláné oktatási
szakértőt, és ugyancsak díjat ve‑
hetett át a szombathelyi Nemes
József, valamint Perjési László
győri szaktanár.

Emelkedjen a nemzet műszaki 
műveltsége!

A Szerencsi Általános Művelődési Központ idén is
meghirdette nyári ifjúsági olvasottsági versenyét váro‑
sunk és a kistérség tanulói számára. A pályázat eredmé‑
nyeit október 1‑jén ismertették a gyermekkönyvtárban.

A diákok három korcso‑
portban adhatták be munkái ‑
kat. A 9‑10 évesek Bálint Ág‑
nes: Egy egér naplója, illetve
Frakk és a foci című művei‑
nek egyikéhez készíthettek
egyedi illusztrációt, a 11‑12
évesek Móricz Zsigmond: Pi‑
pacsok a tengeren és Fehér
Klára: Mi, szemüvegesek cí‑
mű ifjúsági regények egyikét
dolgozhatták fel olvasónapló
formájában, a 13‑14 évesek
pedig Fekete Gyula: Kincske‑
reső Pipitér, valamint Len‑
gyel Balázs: A szebeni fiúk cí‑
mű ifjúsági regények valame‑
lyikéhez készíthettek olvasó‑
naplót. A versenyre 47 pálya‑
mű érkezett.

Helyezettek:
9‑10 évesek: 1. Korán Flóra

(Szerencs); 2. Takács Hanga
Tícia (Szerencs); 3. Mikola
Flórián (Tiszalúc). Különdíj:
Sándor Árpád (Szerencs).

11‑12 évesek: 1. Mizák An‑
na (Szerencs); 2. Pálinkás
Petra (Szerencs); 3. Agócs
Napsugár (Legyesbénye).
Különdíj: Danyikó Dorka
(Szerencs).

13‑14 évesek: 1. Pelbárt Eni‑
kő (Szerencs); 2. Czagány
Dorina (Tiszalúc); 3. Boros
Adél (Tiszalúc).

A nyári olvasottsági
verseny díjazottjai

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin
kezdeményezése nyomán nyilvánította október 1‑jét a
zene világnapjává. Ez a nap a zeneművészet legna‑
gyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultú ‑
rák zenéjének megértését.

A Rákóczi Zsigmond Álta‑
lános Iskola keretein belül
működő művészetoktatási
intézmény diákjai és peda‑
gógusai október 2‑án ren‑
deztek rövid ünnepséget,
amelynek keretében meg‑
emlékeztek többek között a
világhírű amerikai hegedű‑
művészről és karmesterről,
Yehudi Menuhinról is. Har‑
kályné Kovács Katalin arról
tájékoztatta a Szerencsi Hí‑
reket, hogy a tanintézmény
hagyományteremtő céllal
rendezte meg a zenei prog‑
ramot, hiszen a muzsika
szerves része az oktatásnak. 

– Úgy vélem, nem árt, ha
minden gyermek részese en‑
nek az eseménynek, jó a
színpadon együtt látni a pe‑
dagógust és a tanítványt –
fogalmazott az intézmény‑
egység‑vezető.

Kodály Zoltán szavait
idézve, „A zene az életnek
olyan szükséglete, mint a le‑
vegő. Sokan csak akkor ve‑
szik észre, ha már nagyon
hiányzik.” Erről szólt az ok‑
tóber 2‑ai megemlékezés a
zene világnapján, a szeren‑
csi Rákóczi Zsigmond Álta‑
lános Iskolában.

SfL

Együtt zenélt a diák 
a pedagógussal

Az állatok világnapját 1931 óta Szent Ferenc emléknapján, október 4‑én ünneplik
szerte a földkerekségen. Szerencs város oktatási intézményei egyaránt csatlakoztak
az állatok világnapja programsorozataihoz.

Az általános iskolákban min‑
den gyermek bemutathatta a
számára legkedvesebb mada‑
rat, emlőst, halat, vagy éppen
hüllőt.

– Nem azért va‑
gyunk, hogy olyan
világot teremtsünk,
amelyben nincs ránk
szükség, amelyben
nem érzünk felelős‑
séget környezetünk
iránt – ezt a gondola‑
tot fogalmazta meg
Assisi Szent Ferenc,
aki már a tizenhar‑
madik század elején
hirdette, hogy min‑
dent szeretnünk kell,
ami körülvesz min‑

ket, legyen az élő vagy élettelen.
A rendalapító szent emléknap‑
ját 1931‑ben jelölték az állatok
világnapjává nem véletlenül, hi‑
szen Assisi Szent Ferenc nem

csak értette, de beszélte is az ál‑
latok nyelvét.

A szerencsi Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskolában állat‑
bemutatóval tisztelegtek a vi‑
lágnap előtt. A diákok elhozták
magukkal kedvenceiket, voltak
itt szárnyasok, halak, teknősök,
egerek, macskák, és ki tudja
még mennyi állatfajta. A diákok
büszkék voltak kedvenceikre,
szívesen magyarázták társaik‑
nak tulajdonságaikat, hogy
mennyi időt töltenek velük, mi
a kedvenc eledelük.

A szervezők célja pedig az
volt, hogy legalább ezen az egy
napon minden gyermek kerül‑
jön kicsit közelebb a természet‑
hez, az állatokhoz.

Egerek és macskák az iskolában
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Az eseményen megjelenteket
Kontra László igazgató köszön‑
tötte, majd a Mint a szép híves
patakra… kezdetű egyházi
ének közös eléneklése után Bör‑
zsönyi József református espe‑
res szólt az idősekhez, akik
ilyenkor visszatekintenek a
megtett életútra, mely alatt
hosszú évtizedekig fáradságos
munkát végeztek. Napjainkban
már megfogyatkozott erővel
vannak jelen az otthon közössé‑
gében. Börzsönyi József felidéz‑
te Ézsaiás próféta megfáradtak‑
nak szóló igéjét, mely szerint az
Úr az erőtlenek erejét megsok‑
szorozza, reménységgel és biza‑
lommal telt kérésükre erőt ad az
elkövetkező napokra.

Csejoszki Szabolcs görög ka‑
tolikus parókus azért fohászko‑
dott az Istenhez, hogy adjon lel‑
ki erőt az ünnepelteknek a min‑
dennapi problémák elviselésé‑
re. Úgy fogalmazott: ha szí‑
vünkben van hála a Gondviselő
felé, akkor meg tudjuk őrizni az
erőnket is. Ezt a célt segítik az
Idősek Otthona dolgozói is,
akik azon munkálkodnak, hogy
az itt élők mindennapjait szeb‑
bé és jobbá tegyék. A "Mia‑
tyánk" imádság közös elmon‑
dása után a két lelkipásztor ál‑
dást kért az idősekre, majd az
intézmény két lakója egy‑egy

alkalomhoz illő verset szavalt el
társainak.

Szerencs Város Önkormány‑
zata nevében Egeli Zsolt kö‑
szöntötte a szépkorúakat. Mint
az alpolgármester fogalmazott:
az egymást követő nemzedé‑
kek adósai az előzőknek. A
most élő időskorúak biztosítot‑
ták a feltételeket, hogy a mai fel‑
nőttek iskolába járhassanak, és
elsőgenerációs értelmiségiek le‑
gyenek.

Kontra László intézményve‑
zető a gondozottakhoz szólva
kiemelte: az idősek megérdem‑
lik, hogy egy hónapig csak rá‑
juk figyeljen a világ. Tevékeny
életet hagytak maguk mögött, a
következő nemzedék az ő mun‑
kájukra tudott építkezni. Ők a
tapasztalati tudás birtokosai,
nekik köszönhetünk mindent. 
– Minden egyes idős ember egy
titok: ők látták első lépéseinket,
letörölték első könnyeinket, fel‑
fedezték első mosolyunkat, sza‑
vunkat. Látták, ahogy szárnya‑
inkat próbálgatva sokszor el‑
buktunk azért, mert nem hall‑
gattunk rájuk – fogalmazott az
igazgató, majd az alkalomból
megrendezett kiállítást megnyi‑
totta, ahol az Idősek Otthona la‑
kóinak népi motívumokkal dí‑
szített kézimunkáit láthatják az
érdeklődők.                             H. R.

„Múlik az idő, őszre jár...”
Az idősek hete programsorozat nyitórendezvénye ke‑

retében a szépkorúakat köszöntötték október 8‑án a
Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Önkormányzat Szoci‑
ális és Gyermekvédelmi Központja szerencsi szervezeti
egységében, az Idősek Otthonában.

A Fidesz Sze‑
rencsi Nőtago‑
zatának tagjai
köszöntötték ok‑
tóber 12‑én a he‑
lyi Idősek Ottho‑
nának lakóit.

Az idősek vi‑
lágnapja alkal‑
mából Koncz
Ferenc polgár‑
mester mondott
beszédet, amely‑
ben kifejezte el‑
ismerését az ün‑
nepeltek iránt.

Beszédében megjegyezte: az esztendő minden időszakában
örülnünk kell az idős embertársaink jelenlétének, nem csak
egyetlen napon kell megemlékeznünk róluk, hiszen életük a bi‑
zonyíték arra, hogy megérdemlik a fiatalabb generációk figyel‑
mét, gondoskodását, tiszteletét és szeretetét.

A megemlékezést Korondi Klára irodalmi összeállítása és Ko‑
vács Bálint szaxofon műsora színesítette, majd a nőtagozat tag‑
jai ajándékokkal lepték meg az Idősek Otthona gondozottjait.

Köszöntött a Fidesz
Nőtagozata

A geisenheimi szervezet tag‑
jaival már 1995‑től tartjuk a
rendszeres kapcsolatot, míg a
rozsnyói vendégek első alka‑
lommal fogadták el egyesüle‑
tünk meghívását. Vendégeink
október 3‑7. között élvezhették
a szerencsiek vendégszeretetét.

A találkozót az Európai Unió
is támogatta. Változatos és gaz‑
dag programmal vártuk vendé‑
geinket, többek között ismer‑
kedhettek a magyar történelem
fontos eseményeivel, Szerencs
és a zempléni térség tájegységé‑
vel és kulturális lehetőségeivel.

Az érkezés estéjén Koncz Fe‑
renc polgármester köszöntötte
a vendégeket, majd Rozsnyó al‑
polgármestere, Burdiga Pál örö‑
mét fejezte ki a kapcsolattartás
ezen lehetőségéért. Beszélt az
idősek megbecsüléséről, a to‑
vábbi találkozók lehetőségeiről. 

A következő napon megláto‑
gattuk a boldogkői várat, majd
tovább utaztunk Rókabércre,
ahol előadás hangzott el az
egészségmegőrzés fontosságá‑
ról, lehetőségeiről, valamint a
helyi egészségügyi, szociális
szervezeti rendszerről.

Pénteken délelőtt a német
csoport vezetője, két óvónő és
néhány tag látogatást tett a Csa‑

logány óvodában, ahol megis‑
merkedtek a nemrég alakult né‑
met nemzetiségi csoporttal. A
geisenheimi egyesület által
minden alkalommal nyújtott
anyagi támogatást most ez a
csoport kapta meg a további si‑
keres munka érdekében. A cso‑
port többi tagja a Rákóczi‑vár‑
ban találkozott a városban mű‑
ködő három nyugdíjas klub
képviselőivel. A nap miskolci
városnézéssel folytatódott,
megismerkedve a megyeszék‑
hely – mint közigazgatási köz‑
pont – jelentőségével, a belváros
nevezetes tereivel, szobraival,
épületeivel, templomaival. Késő
délután ismét Szerencsen, a Rá‑
kóczi‑várban tartott csoportfog‑
lalkozáson Egeli Zsolt alpolgár‑
mester előadásában beszélt töb‑
bek között a nyugdíjak megőr‑
zésének fontosságáról, az idő‑
sek számának arányáról. A
résztvevő városok képviselői
bemutatták az országukban il‑
letve városukban az időskorúak
tevékenységét elősegítő progra‑
mokat, lehetőségeket.

Másnap délelőtt a vendégek
Szerencs várossal ismerkedtek.
Maszler László segítségével en‑
gedélyt kaptunk Takács István‑
tól a helyi csokoládéüzem, a

Szerencsi Bonbon Kft. látogatá‑
sára.

Vendégeinkkel részt vettünk
az aradi vértanúk tiszteletére
rendezett városi megemlékezé‑
sen, az október 6‑a alkalmával
rendezett ünnepségen. Délután
Tokajba utaztunk, ahol megte‑
kintettük a szüreti felvonulást, a
főtér színpadán tartott színes
műsort, a kirakodóvásárt, a To‑
kaji Múzeumot.

A program zárónapján a pro‑
jekt fő gondolatai mentén aján‑
lást fogalmaztak meg a résztve‑
vők az aktív időskorúak és a te‑
vékeny korosztály minél jobb
együttműködésének az elősegí‑
tésére. A vendégek és vendéglá‑
tók szívélyes búcsúja után a
vendégek hazaindultak. Remél‑
jük, hogy kellemes emlékekkel
távoztak, mivel mi igyekeztünk
tartalmassá tenni az itt töltött
napokat.

A programban kitűzött célt
sikerült maradéktalanul meg‑
valósítani, és a rendkívül kelle‑
mes időjárás következtében
egyetlen kirándulást és szabad‑
ba tervezett programot sem kel‑
lett elhagyni. Találkozunk 2013.
július 3‑án Geisenheimben!

Kardos Sándorné, 
Oleszka Józsefné

Párbeszéd az aktív időskorért
Találkozót szervezett a szerencsi Testvérvárosi Egyesület, amelynek keretében

két település – Geisenheim és Rozsnyó – polgárai a Párbeszéd az aktív időskorért
című projektet valósították meg. 

Programokban gazdag idősek hete
Az idősek hete rendezvénysorozat keretében október 8‑12 között számos prog‑

rammal kedveskedtek a szerencsi Idősek Otthona kétszázhúsz gondozottjának.

A hétfői megnyitó keretében
ökumenikus istentiszteleten ve‑
hettek részt az érdeklődők, va‑
lamint az ellátottak kézimunká‑
iból nyílt kiállítás. Aznap dél‑
után egymást is köszöntötték az
idősek, mégpedig versekkel. A
keddi napon – támogatók jóvol‑
tából – a máriapócsi kegyhelyre
zarándokolt 47 gondozott Cse‑
joszki Szabolcs görög katolikus
parókus vezetésével. Másnap
délelőtt játékos irodalmi kávé‑

házban múlathatták az időt az
ünnepeltek, délután pedig a
szerencsi művészeti iskola fúvós
diákjai és felkészítő tanárai ad‑
tak műsort a szépkorúaknak.
Csütörtökön tangóharmoniká‑
val kísért szüreti felvonulást tar‑
tottak az intézmény hat szintjén
a mozgásukban nem korláto‑
zott ellátottak, hogy egy kis mo‑
solyt csaljanak azon társaik ar‑
cára is, akik egészségi állapotuk
miatt már nem képesek elhagy‑

ni ágyukat. Még aznap délután
hagyományos szüreti mulatság‑
ra is várták az Idősek Otthona
lakóit, ahol szőlőpréselés után
mindenki megkóstolhatta a
mustot, valamint táncra és tom‑
bolatárgyak elnyerésére is lehe‑
tőség nyílt. A zárónapon a Nyár‑
utó Nyugdíjas Klub tagjai ma‑
gyar nótákkal köszöntötték az
időseket, délután pedig Koncz
Ferenc polgármester látogatta
meg az ünnepelteket.



A polgármesteri hivatal eme‑
leti tanácstermében a tanácsko‑
zás első napirendi pontja a járá‑
si hivatal kialakításáról szólt.
Koncz Ferenc polgármester is‑
mertette, hogy az országgyűlés
meghozta azt a döntést, mely
szerint átalakul a magyar köz‑
igazgatási rendszer, középszin‑
ten járásokat és járási közpon‑
tokat hoznak létre az ország‑
ban. Mint elhangzott, a járási
rendszer annyiban különbözik
a régitől, hogy az ide tartozó
minden településen lesz egy‑
egy munkatárs, aki a hozzá for‑
dulók ügyével foglalkozik. Ez a
munkatárs elektronikus kap‑
csolatot tart majd a központi hi‑
vatallal is. Ezt nevezik egyabla‑
kos ügyintézői rendszernek –
ismertette Koncz Ferenc, aki
úgy fogalmazott, hogy az új
szervezeti felépítés 2013. január
1‑jétől lép életbe, ehhez viszont
időben meg kell hozni bizonyos
döntéseket. A polgármester elő‑
terjesztésében kiemelte, hogy
Szerencs is járási központ lesz,
bizonyos ügyeket a lakosság itt
helyben is el tud majd intézni,
amiért nem kell a jövőben pél‑
dául Miskolcra utazni. A válto‑
zás érinti a jelenlegi önkor‑
mányzati hivatal dolgozóit is,
hiszen néhányan járási alkal‑
mazottként folytatják majd
munkájukat a jövőben.

Ináncsi Tünde jegyző az ülé‑
sen többek között elmondta,
hogy 2013. január 1‑jétől az ál‑
lamigazgatási feladatok közel
fele átkerül az önkormányza‑
toktól a járási hivatalokhoz. A
kormány által kezdeményezett
közigazgatási reform első lé‑
pése a kormányhivatalok felál‑
lítása volt, ahová beintegrálód‑
tak a különböző szakigazgatási
szervek. Ináncsi Tünde szerint
2013. január 1‑jétől ebben is vál‑
tozás lesz, mert a járási hivata‑
lokhoz kerülnek át a helyi szak‑

igazgatási szervek. Szerencs
úgynevezett törzshivatali szere‑
pet tölt majd be, amely ok‑
mányirodai, gyámhivatali, szo‑
ciális igazgatási és más, funkci‑
onális feladatokat lát el. A jegy‑
ző úgy fogalmazott: jelen isme‑
reteink szerint a polgármesteri
hivatal állományából 19 fő ke‑
rül át a járási hivatalhoz. A sze‑
rencsi járáshoz tartozik majd to‑
vábbi tizenhárom település,
ahol a jövőben is lehetőség lesz
a különböző államigazgatási
ügyek elintézésére. A 13 telepü‑
lésen összesen 25 fő – települé‑
senként átlagosan 2 fő – marad
kormánytisztviselőként a kor‑
mányhivatal és a járási hivatal
alkalmazásában. Ináncsi Tünde
hangsúlyozta, hogy a mai ülé‑
sen az említett létszámról kell
döntést hoznia a testületnek, de
mint az elhangzott, ez egy ad‑
minisztratív lépés, hiszen a ma‑
gasabb szintű jogszabályok ha‑
tározzák meg a járási hivatalok
felállításának módját. Elhang‑
zott az is, hogy a nemzeti va‑
gyonról szóló törvény előírja: az
önkormányzatinak minősülő
feladat bármikor állami feladat‑
tá nyilvánítható, a hozzá tarto‑
zó vagyont pedig át kell adni.
Ináncsi Tünde megjegyezte,
hogy ennek értelmében a sze‑
mélyi feltételek mellett a felada‑
tok ellátásához szükséges esz‑
közöket is biztosítani kell a járá‑
si hivatal számára. Mindezekről
Koncz Ferenc polgármesternek
– az ide vonatkozó kormány‑
rendelet szerint – október 31‑éig
kell megállapodást kötnie De‑
meter Ervinnel, a Borsod‑Aba‑

új‑Zemplén Megyei Kormány‑
hivatal vezetőjével. 

Ináncsi Tünde ismertette,
hogy az említett dokumentum
egyrészt tartalmazza majd azt,
hogy a járásba átkerülő szemé‑
lyek január 1‑jéig a szerencsi
polgármesteri hivatalban látják
el feladatukat, másrészt a tár‑
gyalások során Koncz Ferenc a
leendő járási hivatal központjá‑
nak a Rákóczi út 63. szám alatti
önkormányzati épületet java‑
solta. Ezt a kormányhivatal,
mint felajánlott vagyont elfo‑
gadta, az ingatlan továbbra is az
önkormányzat tulajdona ma‑
rad, csupán ingyenes haszná‑
latra adja át a város a kormány‑
hivatalnak.

E. K. – M. Z.
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Szerencs Város Önkor‑
mányzata október 12‑én
tartotta az idei év ötödik
rendkívüli ülését.

Városházi napló: 
napirenden a járási hivatal

Így látja 
a polgármester

Szerencs Város Önkormányzatának október 12‑ei rendkí‑
vüli ülésén döntöttek a képviselők a Bursa Hungarica fel‑
sőoktatási pályázati rendszerhez való csatlakozásról, vala‑
mint egyhangúlag határoztak a képviselők a nyugalmazott
önkormányzati dolgozók napjának megrendezéséről is.

Csatlakozás 
a felsőoktatási 

pályázathoz

Önkormányzati döntésre
volt szükség ahhoz, hogy ok‑
tóber 31‑éig alá tudjuk írni az
erről szóló megállapodást a
Borsod‑Abaúj‑Zemplén Me‑
gyei Kormányhivatallal.

Koncz Ferenc érdeklődé‑
sünkre elmondta, hogy De‑
meter Ervin kormánymegbí‑
zott Ináncsi Tündét, a város
jelenlegi jegyzőjét bízta meg
a megalakuló járási hivatal
vezetésével, a helyettesről a
későbbiekben születik dön‑
tés. A polgármester a Szeren‑
csi Hírek kérdésére azt is el‑
árulta, hogy a város jelenlegi
aljegyzőjét kéri majd fel a
jegyzői feladatok további el‑
látására.

Mint megtudtuk, a járási
hivatal kialakítása hasonló
lesz, mint az 1983 előtti idő‑
szakban. Szerencs polgár‑

mestere
kiemel‑
te, hogy
a múlt‑
béli ha‑
sonlóság
ellenére
lényeges
különb‑
s é g e k
lesznek: a legkisebb települé‑
sen is lesz egy kormánytiszt‑
viselő, akihez az ott élők for‑
dulhatnak ügyes‑bajos dol‑
gaikkal. Így jön létre az egy‑
ablakos rendszer a kistelepü‑
léseken, ahol helyben lesz le‑
hetőség olyan ügyek intézé‑
sére, melyekért nem kell Sze‑
rencsre, vagy akár a megye‑
székhelyre utazni – mondta
el érdeklődésünkre Koncz
Ferenc polgármester.

M. Z.

Az állampolgárok érdekei 
és szakmai szempontok

A rendkívüli ülés további részében Koncz Ferenc hangsúlyozta: mindent meg kell
tenni azért, hogy a helyiek és a majdani szerencsi járáshoz tartozók pozitívan éljék
meg a változásokat.

A város képviselő‑testületének rendkívüli ülése
elsősorban a közelgő járási hivatal kialakításáról
szólt, amelyről Koncz Ferenc polgármester (fotón‑
kon) lapunk érdeklődésére elmondta: ma már köz‑
tudott, hogy településünk járási központ lesz 2013.
január 1‑jétől és Szerencsen működik majd a járási
hivatal is.

Gál András arról érdeklő‑
dött, hogy gazdaságosabb len‑
ne‑e, ha a járás 44 fős apparátu‑
sa maradna a hivatal jelenlegi
épületében, és az önkormány‑
zatnál maradó 20 fő kerülne a
Rákóczi út 63. szám alatti épü‑
letbe? Bobkó Géza hangsúlyoz‑
ta, hogy rendkívül nagy átala‑
kulás részese az önkormány‑
zat, majd arról érdeklődött,
hogy a Rákóczi út 63. szám
alatt dolgozó családsegítő al‑
kalmazottak hová kerülnek?
Heves János szerint a járási hi‑
vatalról szóló előterjesztés egy
államosítási folyamat része. A
képviselő úgy véli, ezekkel az
intézkedésekkel az önkor‑
mányzatoknak nem lesz hatás‑
körük, intézkedési joguk. 

Koncz Ferenc az előzőekben
feltett kérdésekre válaszolva el‑
mondta, hogy a családsegítő
központ a polgármesteri hiva‑
tal épületében kap helyet. Egeli
Zsolt hangsúlyozta, hogy a já‑
rási hivatal utoljára 1983‑ban
szűnt meg, amelynek felszá‑
molása már 1981‑ben elkezdő‑

dött. Szakmailag jónak tartja a
változást, hiszen ezzel külön‑
válnak az önkormányzati és az
állami feladatok. – A változá‑
soknak – függetlenül attól,
hogy az apparátus egy része át‑
kerül a járáshoz – lesznek fáj‑
dalmas következményei is.
Egeli Zsolt azt kérte a döntés‑
hozóktól, hogy szakmai ráter‑
mettség alapján döntsenek a
személyek kiválasztásáról.

Ináncsi Tünde hangsúlyozta,
hogy elsősorban az állampol‑
gárok érdekeit tartották szem
előtt a döntéshozatalnál. Koncz
Ferenc hozzátette, hogy az épü‑
let kiválasztásánál a szakmai
érveket helyezték előtérbe, hi‑
szen ha egy helyen maradna a
hivatal és a járás, az zavart
okozna, ezért határoztak úgy,
hogy az állami és önkormány‑
zati hivatalok külön épületben
fogadják majd az ügyfeleket.

Bobkó Géza aggodalmát fe‑
jezte ki, hogy a járás elviszi a
legjobb szakembereket a hiva‑
talból. Koncz Ferenc válaszá‑
ban elmondta, hogy a járási hi‑

vatal vezetője az alkalmazottak
kiválasztásában szabad kezet
kapott, de elsősorban a felada‑
tok ellátásáról kell gondoskod‑
nia és ennek megfelelően vá‑
lasztja ki a szakembereket is.

Heves János a tárgyi eszkö‑
zökről, a gondozóház további
működéséről és a parkolás
megoldásáról érdeklődött. A
polgármester válaszában hang‑
súlyozta, hogy az említett 44 fő
a teljes járási létszám, amelyből
19 dolgozót a szerencsi önkor‑
mányzat ad át. A gondozóhá‑
zat nem érinti a változás. A par‑
kolásról pedig elmondta, hogy
az udvaron, az épület előtt, va‑
lamint a Szerencse Áruház mö‑
gött is van lehetőség a gépko‑
csival való parkolásra.

Koncz Ferenc kĳelentette,
hogy ha rajta múlik, akkor e
rendszer kialakításának nem
lesz személyi áldozata.

A járási hivatal kialakításá‑
nak napirendjét végül nyolc
igen és egy tartózkodás mellett
elfogadta a képviselő‑testület.

E. K. – M. Z.
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Lavotta János, a „verbunkos‑
király” sokszor kereste fel a te‑
lepülést, csakhogy újra és újra
megkóstolhassa az isteni italt,
hogy kezébe vegye, megsimítsa
a föld alatti világból előhozott,
pókhálóval átszőtt palackokat –
ahogy ő fogalmazott. Talán
meghalni is ezért tért vissza a
Palota‑domb tövébe? Ki tudná
megmondani, de tény, hogy tel‑
jesült kívánsága. Hegedűjére tá‑
maszkodva maga mondta egy
alkalommal a Fekete Sas nevű
vendéglőben: „Hol körülem bor
terem, jó lesz ott pihennem!
Tállya forró földibe temessetek
engem!”

Csakugyan nehéz megfogal‑
mazni, mitől olyan különleges a
tállyai, tény azonban, hogy aki
egyszer is megfordult egy itteni
pincében, annak nem alszik ki
úgy a gyertyája, hogy még egy‑
szer vissza ne térjen.

A helyi székhelyű Tokaj‑
hegy aljai Történelmi Borút
Egyesület és a Tállya‑Golop
Hegyközség úgy gondolta, nem
árt valamilyen különleges, ed‑
dig nem volt programmal színe‑
síteni az Európában egyedinek

számító Szent Vencel‑napi bú‑
csút. Érdemes megmutatni a
föld alatti világot, érdemes a bor
lelkéhez csalogatni az idegent,
hogy hírét vigyék a hely szépsé‑
gének, a pápák által is kiválónak
tartott ital létezésének tényét.
Tállyán évszázados hagyomá‑
nya van a szeptember végi egy‑
házi szokásnak. Az asszonyok
már előző nap koszorúkat fon‑
nak a templom padsorai közé,
szőlőfürtökkel és levelekkel dí‑
szítik azokat, mint ahogy a szü‑
retelők és vincellérek védőszent‑
jének, Szent Vencelnek az oltárát
is. Nem történt ez másképp
szeptember 28‑án sem, csak‑
hogy ez a nap igazi pezsgést ho‑
zott a község életébe. A Törté‑
nelmi Borút Egyesülethez tarto‑
zó pincészetek szüreti időszak‑
hoz kapcsolható programokkal
készültek, kinyíltak a pinceajtók,
volt, ahol egykori szőlőfeldolgo‑
zásokat elevenítettek fel. 

Jöttek az érdeklődők szerte az
országból buszokkal, vonattal.
Az alkalomra gyártott borútle‑
vél felhatalmazta a tulajdonosát,
hogy ízmintát vegyen a pincék
homályában, hogy kádakban

taposhassa a frissen szedett sző‑
lőfürtöket, hogy kipréselje a bo‑
gyókat, hogy megízlelje a Kos‑
suth‑sajtolóból kicsurranó mus‑
tot, és ha volt kedve hozzá, meg‑
nézhette a Zempléni‑hegység
aranyvesszőt érlelő világát is
Encsy György ásvány és kövü‑
let gyűjteményében. Az idegen
mindenre kíváncsi, arra is, mi‑
ként készül a bor zamatait érlelő
hordó, hát ezt is megnézhette. A
kazlakba rakott tölgyfadongák
árnyékában koppant a kádárka‑
lapács, alakot formáltak az élet‑
telen hasábok. Zsongás egész
nap, a helyben élők egy része
sem tudta talán pontosan, hogy
mitől ez a pezsgés, és a Franz
Anton Maulbertsch által megál‑
modott Szent Vencel is ámulva
nézett le az oltárképről a temp‑
lomban, így az esti órákban szo‑
katlan volt számára a Szent
László ereklyéjét őrző hely
nagyszámú érdeklődője. A sző‑
lőkoszorúk mögött Sebestyén
Márta és a Gryllus fivérek vará‑
zsolták el a helyieket, a távoli vi‑
dékekről érkezetteket. Énekük
és zenéjük egyfajta rangot adott
a szüretelők védőszentjének ol‑
tára alá rakott, megszentelésre
váró, isteni lángokat tartalmazó
palackoknak. Másnap meg‑
szenteltettek, Mikolai Vince pá‑
pai prelátus keze által, borlova‑
gok sorfala előtt. Szent Vencel
elégedett lehet magával. Jól őr‑
ködött a szüretelők, a termés fö ‑
lött. Évek múlva elmondhatja
majd rezzenéstelen arcú oltár‑
szomszédjainak, hogy 2012‑ben
újra sikerült pápák és királyok
asztalára is illő nedűt készíteni‑
ük a tokaj‑hegyaljai és a tállyai
termelőknek.

Serfőző László

Borlovagok mellett szenteltetett
az isteni nedű

Idősek köszöntése Mezőzomboron

A tállyai bornak lelke van, és ezt a termőhelyén kell érezni, megtapasztalni, mert‑
hogy a királyi nedű nem hajlandó kitárni zamatát, csak a születésének helyszínén,
ott is a föld alatt, egy eldugott pinceágban.

A Szent Mihályhoz kapcso‑
lódó népies szokások feleleve‑
nítése része a programnak, az
óvodások népviseletbe öltözve
mutatják be letűnt korok szám‑
adó juhászainak feladatait, az
állattartással kapcsolatos hie‑
delmeket. Krúdy Gyula egy al‑
kalommal így írt erről a napról:
„Abban a régi világban pedig,
Szent Mihály napján, amikor
költözködni szokott a zsellér‑
ember, új szolgálatot ment ke‑
resni a megunt cseléd meg a
pásztor, ez a dátum emlékez‑
tette a kalendáriumok forgatóit
a közelgő nemszeretem napok‑
ra. A juhászok mindenesetre
úgy jósolták, hogy ha Mihály
éjszakáján összefekszik a jó‑
szág, nagy tél lesz, ha szétkí‑
vánkozik a falka, még vissza‑
térhet Mihály nyara.”

Krúdy szavaiból következik,

hogy ha hinni lehet a népi böl‑
csességnek, no meg a Megya‑
szói Kuckó Mackó Óvoda szét‑
szaladó báránykáinak, nem
lesz nagy hideg az idei télen.
Ezt alátámasztja az is, hogy a
harangodi település nevelési
intézménye verőfényes időben
rendezte meg jótékonysági,
Szent Mihály‑napi vásárát, im‑
már tizenhatodszor. Volt ott
minden, mi szem‑szájnak inge‑
re, elsősorban olyan portékák,
amiket szülők adtak össze,
vagy amiket a nevelők közösen
készítettek a „kuckó” napközi‑
seivel. Kertész Lászlóné intéz‑
ményvezető érdeklődésünkre
elmondta, hogy programjuk
rendkívül nagy népszerűség‑
nek örvend, több cég és civil
szervezet akad a támogatóik
között.

SfL

Szent Mihály-napi 
vásárt rendeztek 

Megyaszón
A Megyaszói Kuckó Mackó Óvodában több mint

másfél évtizede tartják meg a Szent Mihály napjához
kötődő vásárt, amelynek bevételét különböző rendez‑
vényekre, eszközbeszerzésre fordítanak a szervezők.

A szeptember 29‑én megtar‑
tott eseményre a 65. életévüket
betöltött személyek kaptak
meghívást. – A naptár csupán
egy napot jelöl idős lakótársa‑
ink ünneplésére, mi azonban
egész évben figyelünk rájuk,
hiszen egy hosszú élet munká‑
ját, tapasztalatait tudják ma‑
guk mögött, segítségükkel
ápoljuk hagyományainkat –
mondta el érdeklődésünkre
Radó Béla polgármester. – Ge‑
nerációról generációra száll a
tudásuk, szeretetükkel, böl‑

csességükkel ők is mindig a
rendelkezésünkre állnak. Idős
koruk tapasztalatával helyük‑
re tudják tenni mi a jó, amit to‑
vább adhatnak, és tudják mi az
a rossz, amit el kell kerülni a
következő nemzedékeknek.
Feladatunk, hogy lehetővé
tudjuk tenni számukra az
öregkorhoz méltó életet, tá‑
maszt nyújtsunk a pihenés
éveiben, segítünk, hogy a
hosszú évek kemény munkája
után örömteli életet élhesse‑
nek. Érezniük kell, hogy nem

hagyjuk magukra őket, kitar‑
tásuk, szeretetük felbecsülhe‑
tetlen kincs számunkra 
– hangsúlyozta Radó Béla. 

Az esemény a jó hangulat
jegyében telt el Mezőzombo‑
ron, remek műsorokkal ké‑
szültek a helyi óvodások, isko‑
lások, valamint a község nép‑
dalköre. A vacsorát megelőző‑
en köszöntötték mindazokat,
akik ebben az esztendőben tar‑
tották vagy tartják arany‑, illet‑
ve gyémántlakodalmukat.

SfL

Az idősek világnapja alkalmából szeptember 29‑én köszöntötték a szépkorú lako‑
sokat Mezőzomboron, a helyi közösségi házban.



INGATLAN
• Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatti, 42 m2-es,
összkomfortos társasházi lakás eladó, kisebb csa-
ládi házra cserélhető. Érd.: 47/361-822. (18-19)______________________________
• Kétszobás, fürdőszobás családi ház 400 öl kerttel,
ásott kúttal, 70 db gyümölcsfával eladó Szerencs
szomszédságában, Bekecsen. Érd.: 20/211-1103.
(18-19)______________________________
• Szerencs, Kossuth utcai, I. emeleti, 60 m2-es, vil-
lanykályhás, 2 szoba, étkezős társasházi lakás kia-
dó. Érd.: 47/362-368. (18-19)______________________________
• Szerencsen emeletes családi ház áron alul eladó
iskola, óvoda, bevásárló központok közelében. Vál-
lalkozásra vagy nagycsaládosoknak, több generáció
részére is megfelelő. Érd.: 47/363-282, 70/655-
7576, 20/491-4918. (18-19)______________________________
• Áron alul sürgősen eladnánk vagy 1-2 kisebbre
cserélnénk Szerencs belvárosában lévő, két család-
nak és vállalkozásra is megfelelő családi házunkat.
4+2 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 garázs. Csere
érdekel, helyi, budapesti vagy tokaji ingatlan. Érd.:
20/4464-662. (18-19)______________________________
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas földszinti,

85 m2-es, összkomfortos, társasházi lakás, szép kör-
nyezetben, garázzsal és pincével, jó állapotban el-
adó. Érd.: 47/362-967, 30/378-6561. (18)______________________________
• Szerencs főutcáján szép környezetben teljes kö-
rűen felújított, 100 m2-es családi ház, Bekecsen 
85 m2-es családi ház eladó. Érd.: 30/8363-302 (18)______________________________
• Szerencsen a Dózsa György utcában 3 szoba össz-
komfortos, kertes családi ház rendezett udvarral,
melléképülettel, locsolásra alkalmas fúrt kúttal el-
adó. Érd.: 47/362-788. (18-19-20)______________________________
• Bekecsen, az Antall József utcában, pihenő öve-
zetben, modern, fiatalos környezetben, közműve-
sített építési telek sürgősen eladó. Érd.: 30/535-
0725. (18)______________________________
• Szerencsen emeletes családi ház áron alul eladó
iskola, óvoda, bevásárló központok közelében. Vál-
lalkozásra vagy nagycsaládosoknak, több generáció
részére is megfelelő. Érd.: 47/363-282 vagy 
70-655-7576 illetve 20/491-4918. (18)______________________________
• Szerencsen a Kölcsey utca 19. szám alatt külön
bejáratú, 24 m2-es, bútorozott lakrész albérletbe
kiadó. Érd.: 20/287-0836. (18)______________________________
• Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatti, 42 m2-es,
összkomfortos társasházi lakás eladó, kisebb csa-
ládi házra cserélhető. Érd.: 47/361-882. (18)______________________________
• Szerencsen pihenő övezetben, az Ady E. út 31.
szám alatt háromszobás, nappalis, összkomfortos
családi ház, parkosított udvarán kemencével sür-
gősen eladó. Érd.: 70/940-4266. (18)______________________________
• Szerencsen kétszobás, társasházi lakás eladó a
Szabadság úton (A épület). Irányár: 7,2 M Ft. Érd.:
20/266-9406, 29-265-759 egész nap. (18-21)______________________________

VEGYES
• Jó állapotban lévő, szép heverő 5 000 forintért el-
adó. Érd.: 47/361-822. (18-19)______________________________
• Elektromos szőlődaráló, 500 literes középorsós
szőlőprés, üst üstházzal, 20 hl-es lemezkád, 

170 cm-es sózó nyárfateknő, 20 db bevasalt zsalu-
deszka, hordozható cserépkályha eladó. Érd.:
20/211-1103. (18)______________________________
• Eladó: piros, plüss ülőgarnitúra 17 000 Ft, szek-
rénysor 17 000 Ft, dohányzóasztal 3 000 Ft, 2 db
plüss fotel 7 000 Ft, mosogató szekrény fölé 
7 000 Ft, billiárdasztal 45 000 Ft. Érd.: 20/468-0815.
(18-19)______________________________
• 1 db 3x3 méteres, és 1db 3x4 méteres használt
szőnyeg; 1 db régi típusú Csepel férfi kerékpár; 
1 db gumihengeres, villanymotoros szőlődaráló; 
1 db 150 literes Kossuth szőlőprés eladó. Érd.:
47/361-465. (18-19)______________________________
• Szekrények, gyerek és felnőtt heverők, gáztűz-
hely, és gázpalackok eladók. Érd.: 30/460-9838.
(18-19)______________________________
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) ké-
szítését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadás-
hoz szükséges. Tel.: 70/328-2971; kerizoltan77
@gmail.com (18-19)______________________________
• Négyrészes szekrénysor és háromrészes ülőgar-
nitúra eladó. Érd.: 30/8363-302. (17)______________________________
• Eladó sütőtök (sonkatök) kis és nagy tételben is
(1,5 q). Ára: 70 Ft/kg. Érd.:47/361-857. (18)______________________________
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kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2012. november 2‑ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

november 9., november 23.

2012. október 24–27. 
(43. hét)

SZERDA
tejfölös burgonyaleves,

mákos metélt,
alma

CSÜTÖRTÖK
tavaszi zöldségleves,

szárazbabfőzelék, 
sertéspörkölt, kenyér

PÉNTEK
gyümölcsleves,

sült csirkecomb, párolt rizs,
mexikói zöldségköret

SZOMBAT
brokkolikrémleves
(levesgyönggyel),

rántott halfilé, burgonyapüré,
majonéz, 

csemegeuborka

2012. október 29–31. 
(44. hét)

HÉTFŐ
lebbencsleves,

kelkáposztafőzelék,
Stefánia szelet,

kenyér,
Mandoletti ostya

KEDD
grízgaluskaleves
sertéspaprikás,

tésztaköret,
alma

SZERDA
csontleves,

Dubarry csirkemell,
burgonyapüré,

őszibarack befőtt

Finom ebéd olcsón
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. heti me‑

nüjéből 645 Ft/ebéd áron választhatnak azok, akik ol‑
csón szeretnének finomat enni Szerencsen. 

Kérjük, hogy ebédigényüket a megelőző nap 12 órá‑
ig adják le a 47/777‑068‑as számon. A menüt a Bolyai
iskola, vagy a kollégium ebédlőjében fogyaszthatják
el. Fizetni a helyszínen, vagy a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház pénztárában lehet.

Széchenyi kártyát és Erzsébet utalványt elfogadunk!

Autóalkatrészek elsősorban raktárról
vagy pár órán belüli szállítással.

Bereczk Autósbolt

Ajánlatunk az őszi olajcseréhez:
Suzuki Swifthez

2003-as évjáratig
• 10W40-es motorolaj

4 liter 4000 Ft

• olajszűrő 450 Ft

Opel Astra F és G típusok-

hoz, 2003-as évjáratig:
• 10W40-es motorolaj

4 liter 4000 Ft

• fémházas olajszűrő 450 Ft

• papírbetétes olaj-

szűrő 660 Ft

Ablaktörlő lapátok már 500 Ft/db-tól.

Cím: 3900 Szerencs, Széchenyi út 18.
Telefon: 47/362-701, 20/926-3710, 30/634-6912

F
A
G
Y
Á
L
L
Ó

F
A
G
Y
Á
L
L
Ó

Aluprotekt G12+ piros -72 Cº 1 liter 750 Ft

Aluprotekt G12+ piros -72 Cº 5 liter 3 300 Ft

Frico kék -72 Cº 1 liter 750 Ft

Frico kék -72 Cº 5 liter 3 200 Ft

L A K O S S Á G I  H I R D E T É S B Ö R Z E

Szerencsen központjában (Csalogány köz 3.)
háromszobás, amerikai konyhás, közművesí-
tett, kő parasztház eladó. Megtekinthető elő-
zetes egyeztetés után. Irányár: 5,9 millió forint.
Érd.: 70/618-1054 vagy 46/754-726. (18-19-
20-21)

Az étrend változtatás jogát fenntartjuk!                                      (x)

In memoriam

Timku Ákos
1968–2012

Mély megrendüléssel fogadtuk 
a tragikus hírt, hogy váratlanul 
elhunyt kollégánk, Timku Ákos.

Együttműködő, emberséges, 
jókedvű személyiségét nemcsak

kollégái, hanem az ügyfelek is 
szerették. Ákos, hiányozni fogsz

mindannyiunknak!
Emléked szívünkben megőrizzük. 

A szerencsi posta dolgozói
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SPORTCIPŐ
VÁSÁR

ROYAL CORSÓ

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

(Rákóczi út 47.) (Rákóczi út 77.)

Nike, Adidas,
Lonsdale, Puma

PIAC
(Kisvásártér 17.)

HALLOWEEN
JELMEZEK

ÉS KIEGÉSZÍTŐK

MELLTARTÓ,
KENDŐ

200 Ft/db

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI

VIZSGÁZTATÁS
Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

Telefon: 30/9982-077,
47/563-200, 563-201, 563-202.

Autószerviz, minden típusú gépkocsi
javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,
� 3,5 t alatti tehergépkocsi,
� személygépkocsi-utánfutó,
�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

Telefon: 47/361-906, 20/966-4464

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

Víz alatti csoportos gyógytorna a 18 év feletti korosztály számára
minden héten kedden 18.30 órától.

A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izomzatot, javítja a koordi-
nációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az állóképességet, valamint segíti a légzésszabá-
lyozást. A vízben történő mozgás hat a mozgatórendszer különböző részeire és az idegrendszerre
is. A víz alatti torna célja a gerinc és az alsó végtagok tehermentesítése, a terhelés csökkentése. 

Felnőtt csoportos gyógyúszás 
Szerdánként 18 órától azokat a felnőtteket és időseket várják a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházba, akik legalább két úszásnemben tudnak úszni. 

A foglalkozás megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul. 
A részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbetegedésekre, szív-és keringési megbetegedésekre,

légúti betegségek és ortopédiai betegségekre panaszkodnak.

Mindkét foglalkozás részvételi díja: 8 000 Ft/10 alkalom
vagy 900 Ft/alkalom.

További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

KIADÓ
Kis kocsma

Szerencsen 

kiadó
december 1-jétől.

Érdeklődni: 

Molnár Istvánné,
Szerencs, 

Ondi út 62.
Telefon: 

20/506-2559
Miért utazna messzebb, 

ha nálunk is megveheti, megrendelheti?
Üzletünkben kapható termékek:

• laminált padlók • darabszőnyegek
• futószőnyegek • padlószőnyegek
• pvc padlók • lábtörlők
• karnisok • asztalterítők
• függönyök (rendelésre közel 500 féle)
…és mindezek tartozékai, kiegészítői.

Tapétákat készletről vásárolhat, vagy katalógusokból közel
600 fajta közül rendelhet.

Álmennyezetek és stukkók széles választékban kaphatók.
• Rozetták • Poszterek
• Ragasztók, tömítők • Öntapadó tapéták

• Tapétaszegők (tapétacsík)
Minden hónapban más akciókkal várjuk vásárlóinkat!

Szőnyegek szegése 24-48 órás határidővel 
megrendelhető, akár használt szőnyegekre is!

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2.
www.szerencsivasudvar.hu, www.diego.hu

e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-47/361-378

Nyitva: H-P: 8-16.30 óráig, Szo.: 8-12óráig

DIEGO
®

ÁRUHÁZ SZERENCS

Alapítványi bál
Lurkó-Ház 

Napköziotthonos Óvoda 

november 10-én
(szombaton) 

19 órai kezdettel 
alapítványi bált 

szervez 
a bekecsi 

általános iskola 
aulájában. 

Jegyek kaphatók az óvodában
(Bekecs, Béke út 2.) 

3 000 Ft/fő áron. 

További információ: 
47/368-112. 

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők!
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Teljes munkaidős foglalkoztatásra
érettségivel rendelkező

munkatársat keresünk!

FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
Legyesbénye, Alkotmány u. 26.

Telefon: 20/254-9090
(a Csebi Trans mellett)

Érdekl

a -es
telefonszámon.

ődni

20/254-9090

CSIKI KFT.

Kéthetente megjelenő közéleti lap.
• Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN 

• Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs,
Kossuth tér 1. (Népház) 

• Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85.
• Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.
Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. 

• E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu
• Honlap: www.szerencsihirek.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.
Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 

Szerencs, Eperjes u. 9. 
• Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató.

Szedés, tördelés: NÉMETH PÁL 
• Készült: a METALEN KFT. nyomdájában 

3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24. 
• Árusítja: LAPKER ZRT. 1097 Budapest, Táblás utca 32.

Tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál,
a hírlapkézbesítőknél. A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzá-

járulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. november 9-én 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. november 9‑én jelenik meg.

Lapzárta: november 2. 10 óra

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti
csoportos gyógyúszás időpontjai:

BABAÚSZÁS
minden szombaton 10 és 10.30 órától

a Városi Tanuszodában.

Jelentkezés:

;
Szerencsi Fürdő és Wellnessház

Városi Tanuszoda
(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560-250)

(Ondi u. 1., tel: 47/560-254).

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

FÜRDŐ USZODA

16-16.45 óra: középhaladó

14.30-15.15 óra: középhaladó

15-15.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

17-17.45 óra: kezdő

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

17-17.45 óra: haladó

14.30-15.15 óra: kezdő

15.30-16.15 óra: kezdő

Napok

15.15-16 óra: középhaladó

Recept nélkül a szolgáltatás
900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

15-15.45 óra: középhaladó

15.15-16 óra: haladó

16-16.45 óra: középhaladó

18-18.45 óra: kezdő

14.30-15.15 óra: haladó

15.15-16 óra: haladó

17.45-18.30 óra: haladó 17-17.45 óra: kezdő

18-18.45 óra: kezdő

Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.hu

Október 19-23. (péntek-kedd)
ünnepi hosszú hétvége!

2 teljes árú jegy megvásárlása esetén
a harmadik félnek ingyenes a belépés.

2+12+1
akció!akció!

Azon vendégeink, akik 18–22 óra között érkeznek, kedvezményesen
vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait az alábbi jegyárakon:

Üdülési csekk és Szép kártya
elfogadóhely!

18–22 (4 óra) 1300 Ft
19–22 (3 óra) 900 Ft
20–22 (2 óra) 500 Ft

Órás kedvezmény,
meghosszabbított nyitva tartással!

• Felnőtt belépő 1700 Ft
• 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1200 Ft

Kobold
Turi

Pulcsik,
nadrágok,

sapkák
bodyk,
tipegők

Kabátok,
overálok,

cipők,
csizmák

180 Ft-tól

490 Ft-tól

Szerencs,
Kossuth tér 4.
(az OTP Bank mellett)

Gyermek

és felnőtt ruházat

egy helyen!

Őszi-téli

kínálatunkból:
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Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS
• SZŰK UTCA 1. (Szabó ingatlan): a városköz-
pontnál, csendes mellékutcában, 504 m², be-
kerített telken, 1970-ben épült, tégla építésű,
igényesen karbantartott, tehermentes, na-
pos, 2,5 szoba, étkezős konyha, spájz, előszo-
ba, fürdőszoba (fürdőkádas), kétoldali fedett
terasz helyiséges, 72 m² hasznos alapterületű,
komfortos komfortfokozatú (konvektoros
gázfűtésű) kertes ház garázzsal, 2 tárolóval,
zödségtároló pincével. Parkettás szobák, har-
mónika ajtó, lambéria, páraelszívó, vezetékes
telefon, parabola, redőnyök, udvari, kerti vi-
lágítás, szalonnasütő. Szennyvízhálózatra rá-
kötve. Nyugalmat nyújtó, pázsitos pihenőkert
díszfákkal, évelő növényekkel, udvarrész, kicsi
konyhakert gyümölcsfákkal. Az ingatlan tel-
jesen berendezett, értékesítéséig   kizárólag
hosszútávra bérelhető is. Azonnal beköltöz-
hető. Az ingóságok az ingatlan értékesítése-
kor külön megvásárolhatók. 
Irányár:7 500 000 Ft. Tel.: 20/4451-242
vagy 47/361-980.

• GYÁR ÚT 5. 2. LÉPCSŐHÁZ, FÖLDSZINT
2. AJTÓ (Bikki ingatlan): a főutcától pár perc-
nyi sétával elérhető, rendezett lakókörnyezet-
ben, parkosított udvarú társasházban, tömb-
fűtéses, szoba, étkezős konyha, spájz, fürdő-
szoba, előszoba helyiséges, 46 m² hasznos
alapterületű, összkomfortos, kis rezsiköltségű
belvárosi, tehermenetes társasházi lakás.
Az ingatlan csendes, hangulatos, növényekkel
betelepített udvarrészre néző szobával és
konyhával rendelkezik. A lakás teljes lakásbe-
rendezési- és felszerelési tárgyakkal eladó.
Parkettás szoba, fürdőkádas fürdőszoba, re-
dőnyök. Biztonságos, állandóan zárt lépcső-
ház, kapucsengő. Kizárólagos használatú tá-
roló és pincerész. A zárt udvarra személygép-
kocsival beállási lehetőség. A ház előtti szer-
vízút jó közlekedést és parkolási lehetőséget
kínál. FIATALOK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
Irányár: 5 900 000 Ft. Tel.: 70/314-61-09.

• RÁKÓCZI U. 128. IV. ÉPÜLET, FÖLDSZINT
1. AJTÓ (PARK) (Bártfai József ingatlan): az
állomással szemközt, ősparkos környezetben,
igényesen felújított, frissen festett, burkolt,

étkezős-nappali, 2 szoba, boltíves főzőfülke,
spájz, fürdőszoba helyiségekből álló, dupla
fűtési rendszerű (villanykályha és gáz-kon-
vektorok), komfortos komfortfokozatú, teher-
mentes, társasházi lakás udvari tároló kam-
rával és  padlásrésszel. A lakás három lakásos
folyosóról közelíthető meg. Galériázható. Ha-
jópadlós szobák, új konyhabútor, a lakás rész-
ben bútorozottan kerül értékesítésre. Redő-
nyök, új fürdőszobai szaniterek. A lakást a
felújítást követően még nem használták. Ala-
csony rezsi- és társasházi költségek. Azonnal
beköltözhető. Az  óvoda közelsége és a nagy
területű parkos környezet miatt elsősorban
kisgyermekes családok figyelmébe
ajánljuk! Az ötmillió forint feletti vételár-
részre szükség esetén részletfizetést is bizto-
sítanak. 
Irányár: 6 900 000 Ft. Tel.: 30/489-08-06. 

Érdeklődni: 
dr. Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd

3900 Szerencs, Árpád u. 11.
Tel./fax: 47/561-555, mobil: 20/529-28-27,

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

Várjuk
kedves

Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELYCement
Fűrészáru
Sóder 0,24-es
Homok 0,4-es
Lambéria

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS

Legyesbénye, Alkotmány u. 26.
Telefon: 20/254-9090

(a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük térkövek és lábazatburkolók

2 500 Ft/m -től
gyártását többféle színben és formában

2

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

2 695 Ft/q
58 900 Ft-tól

2 799 Ft/m
3 199 Ft
1 390 Ft/m -től

(raklapár)

3

2
/m3

Ó
Ű

RIÁSI
T ZIFA AKCIÓ

1790 Ft/q!

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos, hosszú karaj

Rövid karaj

Nyári turista

Cserkészkolbász

Kenyérszalonna

Sertés máj

1239 Ft/kg

1299 Ft/kg

1219 Ft/kg

1499 Ft/kg

829 Ft/kg

299 Ft/kg

Az akció 2012. október 19-től módosításig érvényes!

Szenzációs árengedmények, mindig más
húsrészekre pénteken nyitástól,

szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel

a Szerencsi MG. Zrt. húsboltjának ablakfelületén
és a Szerencsi Képújság oldalain, illetve

megtalálhatóak vagyunk a www.szermgrt.hu
oldalon és a facebook-on is.

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

Termelői tej magas zsírtartalommal 150 Ft/liter

Szerencsi Vasudvar
Miért utazna messzebb, 

ha nálunk is megveheti, megrendelheti?
Üzletünkben kapható termékek:

• Idomacélok széles választékban (zártszelvények, szögacé-
lok, laposacélok, betonacélok, köracélok, négyzetacélok, bor-
dázott acélok, U., I., T. acélok, szerkezeti és gázcsövek).

• Hegesztett síkhálók
• Vas, alu- és horganyzott lemezek
• Kerítésfonatok, csibe- és vadhálók
• Zárak, vasalatok
• Szögek, csavarok, fúrószárak
• Elektromos kisgépek, szerszámok
• Flexkorongok, elektródák, kötöződrótok
• Szúnyoghálók, láncok, ragasztók, tömítők
• Szigetelőanyagok
• Ereszcsatornák (alu, horganyzott, normál, és mini)
• Gipszkarton, OSB-3 lapok, csemperagasztó, önterülők
• Műanyag hullámlemezek, kertészeti és tófóliák
• Kályhák, kandallók, kályhacsövek, hődobok
• Biofa brikett, tőzeg

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
(DIEGO Áruház udvarában)

www.szerencsivasudvar.hu, e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-30/336-1290

Nyitva: H-P: 8–16.30 óráig, Szo.: 8–12 óráig

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.),
mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában

lévő üzlethelyiség bérbeadására.
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység (büfé):

Kulcsár Anita Sportcsarnok (Szerencs, Rákóczi út 100.)

nézőtéri bejáratánál lévő, külön bejárattal rendelkező

helyiség, alapterület: 31 m .
2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m +ÁFA2
(külön fizetendő a helyiség rezsije)

Kiadó üzlethelyiség
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A reggeli pára még nem ér‑
kezett felszállni a tokaji Ko‑
pasz‑hegy lankáiról, a borok
fővárosában már készültek
az idei esztendő egyik legna‑
gyobb, évente visszatérő
programjára. 

Október hatodikán a törté‑
nelmi borvidék települései‑
nek címerei érkeztek meg
először a Tisza‑parti város fő‑
terére, majd a tárogató dalla‑
mai mellett hintókon gurul‑
tak a rendezvény központjá‑
hoz a kiemelt vendégek. A
szüreti felvonulás alkalmaz‑
kodott a hagyományokhoz:
kádárok, szüretelők, más táj ‑
egységekről érkezett népi
együttesek fokozták a hangu‑
latot, majd Májer János tokaji
polgármester köszöntötte a

vendégeket. Beszédében utalt
arra, hogy különleges az idei
program, hiszen nyolcvana‑
dik alkalommal rendezik
meg a szüret ünnepét. 

A népviseletbe öltözött,
szőlőtermelőket imitáló kö‑
zépiskolások ugyancsak kö‑
vették a hagyományokat, ra‑
fiával kötözték meg a térség
jó gazdáját, most egyszerre
hármat is: Demeter Ervin
kormánymegbízottat, Men‑
gyi Roland megyei közgyűlé‑
si elnököt és a házigazda Má‑
jer János polgármestert. De‑
meter Ervin a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megyei Kormány‑
hivatal vezetője rövid beszé‑
dében megjegyezte, ez az év
attól is különleges, hogy az
UNESCO egy évtizede nyil‑

vánította a világörökség ré‑
szévé a zárt borvidéket. Ezzel
elismerték az itt élők több
száz évre visszatekintő szor‑
gos munkáját. Mengyi Ro‑
land arra hívta fel a figyel‑
met, hogy az ember és a ter‑
mészet harmóniájának ünne‑
péről is szó van, túl azon az
eredményen, amit a jól vég‑
zett munka hozott. Megje‑
gyezte, hogy ezen a napon az
ország Tokaj főterére figyel,
példaértékű a borvidéken
élők összefogása. A színpadi
eseményeken Májer János To‑
kaj városának kulcsával aján‑
dékozta meg a közgyűlési el‑
nököt, majd a borvidék pol‑
gármesterei jelképesen össze‑
adták a polgármesterek bora
alapanyagául szolgáló szőlő‑

fürtöket. Mint az elhangzott,
az idei esztendő ugyan re‑
mek gyümölcsöt érlelt, ám el‑
maradt az bőséges aszúter‑
més, ezért a térség ízeit tömö‑
rítő reprezentatív nedű sza‑
morodniként kerül a palac‑
kokba. A protokoll után im‑
már a mulatság vette át a fő‑
szerepet Tokajban. Népi

együttesek szórakoztatták a
nagyérdeműt, és a hangulat
kiválóra sikeredett, olyannyi‑
ra, hogy még a palackok is
táncra perdültek. Akik nem
ezen a mulatságon vettek
részt, azok a borászatok, illet‑
ve a térség kézműves termé‑
keivel ismerkedhettek.

SfL

A szüret ünnepe Tokajban
A borvidék településeinek egyik legnagyobb rendezvényén, a Tokaji Szüreti Na‑

pok keretén belül adták át a településvezetők azt a szőlőmennyiséget, amelyből a
Tokaj Kereskedőház Zrt. elkészíti a 2012‑es évjáratú polgármesterek borát.

Fő feladatok: a TDM szer‑
vezet munkaszervezet‑veze‑
tői feladatainak ellátása,
szakmai és operatív felada‑
tok végrehajtásának vezetése,
ellenőrzése, valamint a desz‑
tináció turisztikai menedzs ‑
ment feladatainak ellátása,
koordinálása, illetve straté‑
giai, tervezési‑kutatási, fej‑
lesztési‑pályázati, valamint
marketing‑, látogatói‑ és in‑
formáció‑menedzsmenti fel‑
adatok szakmai koordináció‑
ja, irányítása és a szervezet
regisztrációjában vállalt fel‑
adatok teljes körű ellátása,
irányítása. Továbbá kapcso‑
lattartás a szakmai szerveze‑
tekkel, kiemelt turisztikai
döntéshozókkal, szolgálta‑
tókkal, partnerekkel és a
szaksajtóval; a TDM szerve‑
zet szakmai, nyilvánossági és
PR rendezvényei előkészíté‑
sének, lebonyolításának ko‑
ordinációja, szolgáltatási
struktúrájának, belső folya‑
matainak, továbbá monito‑
ring rendszerének és kom‑
munikációs eszközeinek fo‑
lyamatos fejlesztése, valamint
képviseleti és lobbi feladatok
ellátása.

Elvárások: felsőfokú szak‑
irányú végzettség (közgazda‑
sági, területfejlesztési és/vagy
földrajzi, geográfus és/vagy
turisztikai); minimum 5 év

igazolható, turizmus terüle‑
tén megszerzett releváns
szakmai tapasztalat; pályáza‑
ti projektmenedzsmentben
való jártasság; minimum egy
idegen nyelv középfokú is‑
merete. A TDM menedzser
egyidejűleg nem lehet más
TDM szervezet tisztségvise‑
lője vagy munkatársa, me‑
nedzsere, és nem lehet önkor‑
mányzati, kistérségi társulási
tisztségviselő, munkatárs,
képviselő. 

További feltételek: a desz‑
tináció társadalmi, gazdasági,
kulturális ismerete; a helyi
TDM szolgáltatóinak ismere‑
te, megfelelő dokumentálható
kapcsolatrendszer; számító‑
gépes irodai programok biz‑
tos használata; kiadványszer‑
kesztésben, szövegírásban, tu‑
risztikai webportál fejlesztés‑
ben való jártasság; alapvető
tartalomkezelési rendszerek,
TDM szoftverek ismerete; tu‑
risztikai szakértésben való jár‑
tasság; idegenvezetői, illetve
csoportprogramok szervezé‑
sében, lebonyolításában való
tapasztalat; kutatásban, tanul‑
mányírásban, marketingterv
készítésében, termékfejlesz‑
tésben való jártasság; a mar‑
ketingmunkához és termék‑
fejlesztéshez szükséges külső
kapcsolati rendszer megléte;
B kategóriás jogosítvány.

A pályázati anyag benyúj‑
tásának határideje: 2012. no‑
vember 1‑je. 

Írásbeli vizsga (helyisme‑
ret, a TDM tagok ismerete,
projektmenedzsment ismere‑
tek, marketingismeretek, a
TDM rendszer ismerete): no‑
vember 3‑5. Szóbeli elbeszél‑
getés: november 8‑10. A pozí‑
ció 2012. november 15‑étől
tölthető be három hónap pró‑
baidő után két évre. A mun‑
kavégzés helye: a Tokaj‑He‑
gyalja, Taktaköz, Hernád‑völ‑
gye Idegenforgalmi és Kultu‑
rális Egyesület által lefedett
helyi TDM terület.

A szakmai koncepció ösz‑
szeállításához minden szük‑
séges segédanyag elérhető a
www.tokaj‑turizmus.hu ol‑
dal Szakmai hírek rovatában,
illetve további információ
kérhető Nagy Júlia TDM me‑
nedzsertől a julia.nagy @to‑
kaj‑turizmus.hu e‑mail cí‑
men, valamint a 70/635‑2584‑
es telefonszámon.

Jelentkezés módja levélben
és e‑mailben az alábbi címen:
Tokaj‑Hegyalja, Taktaköz,
Hernád‑völgye Idegenforgal‑
mi és Kulturális Egyesület,
3910 Tokaj, Serház u. 1. Email
cím: info@tokaj‑turizmus.hu.
A borítékon, illetve az e‑mail
tárgyában kérik feltüntetni:
„TDM menedzser álláspályá‑
zat”.

Megpályázható
a TDM menedzseri állás

A Tokaj‑Hegyalja, Taktaköz, Hernád‑völgye Idegenfogalmi és Kulturális Egye‑
sület, mint az érintett térség regisztrált helyi TDM szervezete munkatársat keres
TDM menedzseri pozíció betöltésére az alábbi feltételekkel.

A nagy‑britanniai durha‑
mi egyetemen kitüntetéssel
végzett szakember gyár‑
igazgatóként, később a
Nestlé UK konyhai termé‑
kek divízió műszaki igazga‑
tójaként, majd pedig az eu‑
rópai gyártás vezetőjeként
Svájcban 2002‑ig széleskörű
tapasztalatokat szerzett a
gyártási folyamatok terén. 

Mike Nixon ezt követően
a dél‑ és észak‑afrikai régió
működésért felelős vezető‑
jeként bővítette tovább
szakmai tudását, majd az
európai kontinensre vissza‑
térve négy éven keresztül az
európai Purina üzletágban
töltötte be ugyanezt a pozí‑
ciót. 2008‑ban az európai
zóna gyártásért felelős alel‑
nöke lett. Mike Nixonnak
összesen több mint 12 éves
felsővezetői tapasztalata
van az európai zónában,
ezen kívül dolgozott már
minden Nestlé által előállí‑
tott termékcsoporton. A
szakember ezzel a háttérrel
igazolt Magyarországra
2012. október 1‑jétől a Nest‑
lé Hungária Kft. ügyvezető
igazgatói posztjára.

Mike Nixon számára nem
ismeretlen a magyar piac,

hiszen a Nestlé Purinánál
eltöltött idő alatt és az euró‑
pai zóna gyártási stratégiá‑
jának kialakítása és sikeres
megvalósítása során belelá‑
tott a cég magyarországi
eredményeibe is. 

„Magyarország fontos pi‑
ac a Nestlé számára. Mi va‑
gyunk az ország legna‑
gyobb élelmiszeripari válla‑
lata, mindemellett hétszer
annyi terméket állítunk elő
exportra, mint amennyit
importálunk. Ezzel a térség
nagyon fontos gyártási köz‑
pontjává is váltunk. Egy
olyan céget veszek át, amely
széles termék‑portfólióval
és a magyar vásárlók által
kedvelt, erős márkákkal
rendelkezik. Természetesen
továbbra is megfelelő ár‑ér‑
ték arányú, kiváló minősé‑
gű, ízű és kiegyensúlyozott
összetételű termékek előál‑
lítására fogunk összpontosí‑
tani, mindemellett közös ér‑
tékteremtésen alapuló mű‑
ködésünkkel továbbra is
szeretnénk hozzájárulni
gazdasági, környezetvédel‑
mi és társadalmi szinten is
Magyarország fejlődéséhez
– mondta az új ügyvezető
igazgató.

Új ügyvezető 
igazgató 

a Nestlé élén
Mike Nixon tölti be a Nestlé Hungária Kft. ügyveze‑

tő igazgatói posztját 2012 októberétől. A brit szakem‑
ber 27 éve dolgozik a Nestlénél, ez idő alatt különböző
országokban, több ágazatban számos kulcsfontosságú
pozíciót töltött be. 



Az ötvenhatos forradalom a
szó szoros értelmében nemzetet
megmozgató esemény volt.
Szinte mindenki kialakított vala‑
milyen (politikai) véleményt a
történtekről. Mindenki tudatá‑
ban volt: a történtek így, vagy
úgy gyökeresen változtathatnak
eddigi életén.

Szerencsen az egyes helyi ve‑
zetők rugalmasan megosztották
a hatalmat, és ezzel együtt a fe‑
lelősséget a frissen megalakult
forradalmi testületekkel, mert a
mozgalom kezdeti vonulata tá‑
volról sem a rendszer megdön‑
tését, hanem a meglévő hibák ki‑
küszöbölésével annak fenntartá‑
sát, megőrzését célozta. Vagyis a
forradalom első időszakának ve‑
zető gárdája nem volt ab ovo
szocializmus‑ellenes. A helyi tár‑
sadalomban magától értetődő
volt, hogy kit kell a vezető‑szer‑
vező posztokra megválasztani,
vagy kit kell leváltani, elkergetni.

A forradalom idején kialakult
közállapotokról hivatalos közle‑
mény elsőként a december kö‑
zepén megtartott járási tanács
üléséről készült jegyzőkönyv ta‑
núskodik. A Pusztai Béla járási
végrehajtó bizottság elnökhe‑
lyettese által vezetett ülés három
napirendi pontot tárgyalt: első‑
ként Dicker Béla, a FÜSZÉRT
vezetője a közellátási helyzetről,
ezt követően Bárány István me‑
zőgazdasági osztályvezető a ter‑
melőszövetkezetek zárszám‑
adásáról tartott beszámolót, vé‑
gül a személyzeti ügyeket tűz‑
ték napirendre. A felszólalások
szerint a lakosság ellátása tekin‑
tetében probléma nem merült
fel, a kereskedelmi és élelmi ‑
szer ipari szervek az igényeket
zökkenőmentesen tudták kielé‑
gíteni. A só‑ellátást teljesen biz‑
tosították, és elegendő volt a
tésztaáru mennyisége is. Liszt és
cukor korlátlanul állt rendelke‑

zésre, szaloncukorral is ellátták
a közületeket, azonban hiányos‑
ság állt fenn a magánszektorok
ellátásában, valamint a közüle‑
tek áruellátása a megye és a járás
között sem volt tisztázva. Az
árubeszerzők burgonyát, bort
vásároltak fel, melyet a főváros‑
ba szállítva értékesítettek, cseré‑
be rizst és hasonló vidékünkön
meg nem termő cikkféleséget
tudtak vásárolni. A gabonafélék
fedezték a szükségleteket, a
malmokban elegendő terményt
őröltek. Nagy Ferencné vb tag
beszámolója alapján a szerencsi
óvodának nincs tüzelőanyaga,
kölcsönkapott tüzelővel bizto‑
sítja a fűtést. Venczel Kálmán
kereskedelmi vezető elmondása
alapján sertésből is nagyobb
mennyiséget vásárolnak és tar‑
tósítanak, de nagy probléma a
paprika‑ellátás, amelyért szük‑
séges volna Szegedre, vagy Ka‑
locsára leutazni, hogy azt a ter‑

melőktől lehessen megvenni, de
ezt az üzemanyaghiány gátolja.

A vb határozatban döntött,
miszerint feljogosította a keres‑
kedelmi vezetőket arra, hogy
engedélyezzék vállalataiknak
az ország egész területén a gép‑
kocsik szabad mozogását, és a
hiányként jelentkező árufélesé‑
geknek akár csere, akár vásárlás
útján történő beszerzését.

A vásárlás pénzügyi nehézsé‑
geket nem okozott, mivel pénz
volt bőven. Felszólították továb‑
bá a községi tanácsokat, akadá‑
lyozzák meg a feketézést és a
kupeckodást. A boltok árukész‑
lete a felvásárlási láz miatt túl‑
zott mértékben megcsappant,
és már nem volt nagy forgal‑
muk, ezért javasolták, hogy
csökkentett idejű nyitva tartás
mellett a dolgozók már sötéte‑
dés előtt hazamehessenek.

Október végén, a tanácsrend‑
szer összeomlása után az erő‑
szakkal létrehozott téeszekből
engedélyezték a kilépést. A fel‑
oszlott téeszek ügyében a járási
tanács úgy határozott, hogy
azok állatai, gépei, vagyontár‑
gyai megőrzéséről a helyi taná‑
csoknak gondoskodniuk kell, il‑
letve a volt tagok felé azok teljes,
vagy részbeni reális áron esedé‑
kes kifizetéséről is. A végrehajtó
bizottság leszögezte a tényt, mi‑
szerint ellene van az erőszakos
úton való téeszesítésnek, de el‑
len van a tsz‑ek erőszakos úton
való szétbomlasztásának, a tag‑
ság és a társadalmi tulajdon
széthurcolásának is.

Erre az időre a Munkás‑ Pa‑
raszt Forradalmi Kormány a te‑
rületi munkástanácsokat, illetve
forradalmi bizottságokat törvé‑
nyen kívül helyezte, működé‑

süket megszüntette. Az állam‑
igazgatással összefüggő teendő‑
ket az 1954‑ben választott és az
ugyanezen évi X. törvényben le‑
fektetett alapok szerint működő
tanácsok, illetve azok végrehajtó
bizottságai látták el. A személy‑
zeti kérdések tárgyalása így fon‑
tossá vált ezen a gyűlésen. A for‑
radalom alatt vagy után a köz‑
ségi vezetők egy része ellen ki‑
fogást emelt a lakosság illetve a
községi munkástanács, és köve‑
telték a tisztségükből való levál‑
tásukat. Ezek az emberek
ügyük teljes kivizsgálásáig sza‑
badságolva lettek, így Szerencs‑
ről Csendes János, a vb elnöke
és Vékony Ernő titkár. A vele
szemben emelt kifogás hatására
állásából lemondott Pocsai Sán‑
dor szerencsi vb elnökhelyettes,
melyet a járás elfogadott. A
munkástanácsok törvényen kí‑
vül helyezésével kapcsolatban
hozott határozat után a szabad‑
ságolt vezetők közül Vékony
Ernő szabadságát megszüntet‑
ték, szolgálatra berendelték, a
vezetői teendők ellátásával
megbízták. Csendes János vi‑
szont továbbra is szabadságon
maradt, ügye teljes rendezését a
felettes szervek útmutatására
várva szándékozták rendezni. A
járás úgy határozott: egyetért
azzal és helyesli, hogy a végre‑
hajtó bizottság a megszüntetett
munkástanács tagokból kiegé‑
szüljön olyan személyekkel,
akik a nép bizalmát élvezik, és a
szocializmus építése elvén áll‑
nak.

A jegyzőkönyv intézkedései,
határozatai első jelei a vissza‑
rendeződésnek és a hatalom
óvatos átmentésének.

O. Z. M.
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A forradalom végnapjai egy jegyzőkönyv tükrében
„Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak

ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de
egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!” (Albert Camus: A magyarok vére)

A 19. század végi állapotok
szerint sem a város, sem az
egyház nem gondoskodott ar‑
ról, hogy a városban kórház
működjön. Ezt a feladatot
Pacz auer Mór és fia vállalta az‑
zal: engedélyt kértek, hogy sa‑

ját kertjükben kórházat épít‑
hessenek. A századforduló
évében már elkészült a szana‑
tórium. Sikeres működésének
bizonysága, mely szerint a fel‑
épült betegek olyan jól érezték
magukat, hogy meghosszab‑

bítsák kezelésük idejét, kard‑
párbajt vívtak. A szakiroda‑
lomban is jegyzett Paczauer
Félix halála után azonban a
szülők eladták a működtetési
jogot, és elköltöztek Szerencs‑
ről. 1906‑ban Schulhof Sándor,
a budapesti Rókus kórház or‑
vosa vette át a sebészeti szana‑
tórium működtetését. A Sze‑
rencsi Cukoripari Részvénytár‑
saság 1941‑ben a gyárhoz való
közelsége miatt tiszti lakások
céljára megvette Paczauer Mór
nagykiterjedésű házas telkét. A
megtévesztésig hasonló két
épület közül az elsőt a gyár
igazgatóinak lakásaként hasz‑
nálták, a másikban a cukor‑
gyárba érkező belföldi és kül‑
földi szakembereket szállásol‑
ták el. A cukorgyár privatizá ‑
ciója után pedig inkább kihasz‑

nálatlanul állt, de a város arcu‑
latához hozzátartozott e százé‑
ves szecessziós lakóház és kert‑
jének öreg fái.

Lebontására akkor került
sor, amikor a Mátra Cukor Zrt.
eladta az épületet és területét a

németországi REWE csoport‑
hoz tartozó diszkontáruház‑
láncnak. A Gyár utca és a Rá‑
kóczi utca kereszteződésének
sarkán álló Penny Market áru‑
házat 2006‑ban adták át a
nagyközönségnek.        O. Z. M.

Régen és ma: a Paczauer kórház helyén áll a szupermarket
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– A társaság főbb ágazatai az
állattenyésztés, növénytermesz‑
tés, takarmánygazdálkodás, fel‑
dolgozás, műszaki szolgáltató
üzem, szállítás és értékesítés –
mutatja be a társaság működését
Dr. Osvay György, a Szerencsi
Mezőgazdasági Zrt. elnök‑ve‑
zérigazgatója. – Az ágazatok és
az értékesítés egymásra épülése
révén sikerült kialakítani a belső
vertikális rendszert.

Fő végtermékeink az említett
szakterületekből származóan
évente 100 millió darab étkezési
tojás, 500 tonna tojáslé, 6 millió
liter termelői tej, 2,8 millió kg ser‑
tés‑, valamint marha tőkehúsok
és évi 420 tonna húskészítmény
kerül értékesítésre. A Szerencsi
Mezőgazdasági Zrt. 3000 dara‑
bos szarvasmarha állománya
850 tejelő tehén és szaporulatá‑
ból, 400 Charolais törzstenyészet
és szaporulatából áll. 

Évente átlagosan az 1100 fős
kocalétszámú sertéstelepünk 26
ezer darab hízósertést nevel. Az
állatállományból származó hús‑
alapanyag a társaságunk tulaj‑
donában lévő feldolgozóüzem‑
be kerül. Az évi 2,8 millió kg elő‑
állított húsmennyiség 85%‑a tő‑
kehús (sertés és marha) formájá‑
ban, a további 15%‑ból mintegy
50‑féle készítményt állítunk elő
és így értékesítjük.

A Hy‑line tojó baromfi 360
ezer átlagos állomány évente
105‑110 millió db tojást termel,
melyet a tojásválogató üze‑
münkben osztályozunk és cso‑
magolunk. A tojás 90%‑a kerül
kereskedelmi forgalomba a vá‑
sárlói igényeknek megfelelő do‑
bozos és tálcás kiszerelésekben.

Tojáslé üzemünkben az előál‑
lított tojás mintegy 10%‑át dol‑
gozzuk fel, melynek eredmé‑
nyeként 5 kg‑os kiszereléstől az
1000 kg‑os kiszerelésig készí‑
tünk teljes tojáslevet, melyet tar‑
tósítószer nélkül 21 napos, tartó‑
sítószerrel 60 napos szavatossági
idővel szállítunk ki vevőink szá‑
mára. A 2009 nyarán átadott to‑
jáslé üzemben alkalmazott, vi‑
lágszínvonalú Diamond ameri‑
kai technológia óránként 30 ezer
darab tojás feldolgozását teszi le‑
hetővé. A technológiának kö‑

szönhetően a termékeink szava‑
tossági ideje egyedülálló a szom‑
szédos országokkal közös régió ‑
ban, amely vásárlóink számára
a minőség mellett a második
legfontosabb szempont.

– Említette a belső vertikális rend‑
szert. Mit jelent ez Szerencsen?

– A szántóföldi növényter‑
mesztés keretében állítjuk elő az
állatállomány számára szüksé‑
ges szálas‑, tömeg‑ és abrakta‑
karmányokat. Ezeket saját üze‑
meinkben dolgozzuk fel és ké‑
szítjük el az állatok számára
szükséges keverék takarmányo‑
kat. A növénytermesztés, az ál‑
lattenyésztés, az értékesítés és a
takarmányellátás kiszolgálását
saját járműpark végzi, melynek
karbantartását ugyancsak a saját
műszaki területünk látja el. A fel‑
dolgozóüzemek számára szük‑
séges alapanyagokat az állatte‑
nyésztés végtermékei biztosítják,
melyeket a feldolgozást követő‑
en az értékesítés segítségével jut‑
tatunk el vásárlóinknak. Emiatt
lett cégünk mottója: a szántó‑
földtől a fogyasztó asztaláig.

– Ezek szerint a társaság egyik
legnagyobb részegysége a baromfi‑
ágazat. Hogy sikerült megvalósítani
az EU szabályok által előírt állatjó‑
léti feltételeket?

– A vállalat már évekkel ez‑
előtt elhatározta, hogy ezen elő‑
írásoknak mind a baromfi‑,
szarvasmarha‑, és a sertés ága‑
zatban is meg kíván felelni. En‑
nek megfelelően a társaság ed‑
digi életének legnagyobb beru‑
házási programját állítottuk ösz‑
sze, a fejlesztés pénzügyi hátte‑
rét pedig az évekkel ezelőtt elha‑
tározott szoros gazdálkodás, és
a fegyelmezett költségvetés biz‑
tosítja. Természetesen a magyar
mezőgazdaság és élelmiszeripar
nem teszi lehetővé a teljes egé‑
szében saját forrásból történő
megvalósítást, de a finanszírozó
bankokkal való jó együttműkö‑
désünk révén sikerült kialakítani
a beruházások pénzügyi fedeze‑
tét.

A részletekről szólva elmond‑
hatom, hogy a baromfi‑beruhá‑
zás révén, három tojótelepün‑
kön teljes mértékben megvalósí‑
tottuk a ketreccserét, így már
minden feltételnek megfelelünk,
melyet az Európai Unió előír. A
tojástermelésünk szintjének
fenntartása érdekében két új –
zöldmezős beruházásként –,
egyenként 70‑80 ezer tyúk befo‑
gadására alkalmas istállót építet‑
tünk, majd ezt követően kezd‑

tük meg a régi épületek átépíté‑
sét, felújítását. Ennek eredmé‑
nyeként sikerül fenntartanunk a
korábbi termelésünket, ami úgy
gondolom, illeszkedik a hazai
termékek előállítását támogató
kormányzati elhatározásba is.

A technológiát a Big‑Dutch‑
men német rendszer alapján ala‑
kítottuk ki, amely a német gyár
információi szerint Magyaror‑
szágon a legnagyobb magyar
beruházás volt az elmúlt két esz‑
tendőben.

A vállalat célja továbbra is az,
hogy kizárólag saját maga által
előállított termékeket hozzon
forgalomba, így valamennyi
végtermékünk esetében megfe‑
lelünk a magyar termék kategó‑
riának is. Ez azt jelenti, hogy a
saját magunk által előállított ét‑
kezési tojást csomagoljuk és hoz‑
zuk forgalomba.

– Említette a 2009‑ben átadott to‑
jáslé üzemet. Mit lehet tudni erről a
termékről? Hol találkozhatunk ve‑
le?

– Nem véletlen, hogy sokak
számára ismeretlen ez a termé‑
künk, hiszen ezt inkább a tojást
feldolgozó üzemek használják,
például tészta, sütemények és
egyéb cukrászkészítmények
gyártása során. Az általunk elő‑
állított terméknek számos olyan
előnye van, ami a tojással szem‑
ben versenyképessé teszi: keve‑
sebb a veszteség a tojáshoz ké‑
pest, mivel egy tojás feltörése so‑
rán a fehérjének egy része a héj
belső szélére tapad, amit utána
kidobnak; egészségügyi és élel‑
miszerbiztonsági szempontból a

tojáslé egy sokkal biztonságo‑
sabb termék, mivel a tojás a hé‑
jon keresztül egy lélegző termék,
míg a tojáslé a pasztörizálás ré‑
vén „steril” kiszerelésben kerül
forgalomba. A tojástörés jelentős
élőmunkaerőt igényel, míg a to‑
jáslevet a kisebb kiszerelésekből
önteni lehet, a nagyobb, konté‑
neres kiszerelésekből pedig szi‑
vattyúval lehet kiszívni, így az
élőmunkaerőt a gyártás más te‑
rületén hatékonyabban lehet al‑
kalmazni. A tojáslé egy sokkal
homogénebb szerkezetű ter‑
mék, amit a tojások egyesével
történő feltörése során nem lehet
biztosítani. A tojás szeparálás ré‑
vén a feldolgozó üzemek külön
tudják kezelni a fehérjét és a sár‑
gáját, amit a tojásból szintén ne‑
héz feladat lenne megoldani. A
szavatossági idő tekintetében a
tartósítószer‑mentes termék ha‑
sonló szavatossági idővel ren‑
delkezik, mint a tojás, de tartósí‑
tószerrel már 60 napos szavatos‑
ságot lehet elérni. Lehetőség van
ízesítésre (pl.: sózásra) is, melyet
a vevők kívánság szerint készí‑
tünk el, végül pedig a tojáshéj
kezelése, mint veszélyes hulla‑
dék az üzemünkben megoldott,
ami jelentős kalciumforrást biz‑
tosít más állatfajták részére.

Itt el kell mondanom, hogy
Nyugat‑Európában már vannak
fogyasztói kiszerelésben is elér‑
hető tojáslevek, melyek a háztar‑

tások számára könnyítik meg a
tojás felhasználását. Ez már a jö‑
vő, ami számunkra is új célokat
jelent.

– Arról még nem beszéltünk,
hogy az önök által előállított termé‑
kekkel hol találkozhat a vásárló?

– A Szerencsi Mezőgazdasági
Zrt. beszállítója a nagyobb hiper‑
és szupermarketeknek, a régiós
üzlethálózatoknak is. Van egy
saját húsüzletünk, négy boltunk,
ahol tojást értékesítünk és ott va‑
gyunk a nagybani piacon is, de
ezek főként Szerencsen és a kör‑
nyék településein érhetők el. A
tojás‑ és a tojáslé előállítás nagy
volumene miatt nagyobb az or‑
szágos lefedettségünk. Tőkehús,
húskészítmények tekintetében
elsősorban Borsod‑Abaúj‑Zem ‑
plén, Heves, Szabolcs Szatmár
Bereg, és Nógrád megyék üzle‑
teiben kaphatók termékeink.

Cégünk honlapja a
szermgrt.hu címen érhető el. Ha
valaki ide látogat, meggyőződ‑
het arról, hogy itt is az értékesí‑
tést helyezzük előtérbe. Társasá‑
gunk neve mellett külön márka‑
névként tüntetjük fel a szerencsi
tojást, a szerencsi tojáslét, a sze‑
rencsi húst és a szerencsi tejter‑
mékeinket.

Minden, ami szerencsi: a szántóföldtől a fogyasztó asztaláig
A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. magyar tulajdonban

működő élelmiszeripari vállalat, éves árbevétele négy‑
milliárd forint, melynek mintegy 20%‑a export értéke‑
sítésből származik. A szerencsi székhelyű cég 370 al‑
kalmazottat foglalkoztat napjainkban, így elmondha‑
tó, hogy a térség egyik legnagyobb munkáltatója.

A falugazdász iroda közleményei
Az Országgyűlés 2012. július

12‑én elfogadta a Magyar Ag  ‑
rár‑, Élelmiszergazdasági és Vi‑
dékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. (126.) törvényt.
A 2012. augusztus 1‑jétől hatá‑
lyos törvény kötelező tagságot ír
elő az agrárszektor és az élelmi‑
szeripar valamennyi szereplője
számára az új agrárkamarában.

Ezáltal minden olyan termé‑
szetes személy és gazdálkodó
szervezet, aki a törvény megha‑
tározása szerint agrárgazdasági
tevékenységet folytat, kötelezet‑
té válik az agrárkamarai tagság‑
ra. A tagságra kötelezetteknek
november 30‑áig kell bejelent‑
kezni az agrárkamarai nyilván‑
tartásba, és 5 000 Ft összegű hoz‑
zájárulást (regisztrációs díjat) fi‑
zetni. A kötelezettek köre: termé‑
szetes személy (őstermelő, vál‑
lalkozó), gazdálkodó szervezet
(agrár főtevékenység). A beje‑

lentkezés kizárólag az online re‑
gisztrációs felületen történhet. A
kitöltésben szükség esetén segít‑
séget nyújtanak az agrárkamara
tanácsadói, illetve a falugazdá‑
szok. A regisztrációhoz a követ‑
kező adatokra van szükség: ős‑
termelői (vállalkozói) igazolvány
száma; MVH regisztrációs szá‑
ma; lakcím, e‑mail cím, telefon‑
szám; tevékenységi kör a kama‑
rai osztályba soroláshoz; hegy‑
községi tagok esetén a gazdasági
akta száma.

A 2012‑es gazdálkodási év bő‑
velkedett elemi károkban. Azok
a termelők, akik alanyi jogon,
vagy önként tagjai a kockázatkö‑
zösségnek és elemi kárt szen‑
vedtek, jogosultak kárenyhítési
kérelmet benyújtani. Ennek fel‑
tételei, hogy határidőre befizet‑
ték a kárenyhítési hozzájárulást,
a bekövetkezett elemi kárt a 
B.‑A.‑Z. Megyei Kormányhiva‑

tal Földművelésügyi Igazgatósá‑
gához bejelentették, a terület vo‑
natkozásában helyszíni jegyző‑
könyv készült, üzemi szinten (a
teljes gazdálkodására vonatkoz‑
tatva) a hozamkiesése eléri, vagy
meghaladja 30%‑kal a referencia
évek hozamát; 2012. november
30‑áig a megyei FM igazgatósá‑
gához kifizetési kérelmet nyújt
be a 21/2012.(III.9.) VM rendelet
mellékletében felsorolt 3‑7. szá‑
mú nyomtatványokon. A kérel‑
met három eredeti példányban
kell benyújtani a megyei FM
igazgatósághoz.  

További információ kérhető a
47/364‑201‑es telefonszámon,
személyesen a falugazdász iro‑
dában (Szerencs, Rákóczi út 63.)
vagy Tokajban, a Munkaügyi
Központban (Baj csy‑Zsilinszki
út 16.) telefon:  47/553‑067.

Petromán István 
falugazdász 
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A Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal befejezte a 2011. adó‑
évre vonatkozó személyi jövedelemadó‑bevallások
feldolgozását és ezzel egyidejűleg megkezdte a beval‑
lási kötelezettség teljesítésének vizsgálatát.

A közbiztonsági és közleke‑
désrendészeti beszámolókat is
tartalmazó tájékoztatón Keresz‑
tesi János rendőrkapitány kö‑
szöntötte a megjelenteket. Mint

elhangzott, azzal a céllal rendez
visszatérő fórumot a rendőrség,
hogy a települések vezetői tájé‑
kozódjanak a térség közbizton‑
sági helyzetéről. A tanácskozá‑

son többek között elhangzott,
hogy a Szerencsi Rendőrkapi‑
tányság statisztikája szerint 2012
első nyolc hónapjában, az előző
év adataihoz képest nem emel‑
kedett a térségben a bűncselek‑
mények száma, csökkent a sze‑
mélyek ellen elkövetett törvény‑
sértések száma. Míg az elmúlt
év első nyolc hónapjában 89
közlekedési bűncselekmény tör‑
tént, idén ez a szám 72‑re csök‑
kent. Kevesebb lopás és betöré‑
ses lopás történt idén a Szerencsi
Rendőrkapitányság illetékességi
területén, csökkent a közterüle‑
teken elkövetett garázdaságok
száma is. Sajnos azonban az el‑
múlt évi tizenegy eset után idén
16 rablásról számolt be a rend‑
őrség a fórumon.

Tájékoztató a térség közbiztonsági
helyzetéről

A bevallásukat késve benyúj‑
tók, illetve a bevallási kötele‑
zettségüket egyáltalán nem tel‑
jesítők esetében az adóhatóság
mulasztási bírságot szabhat ki,
legfeljebb 200 ezer forintig ter‑
jedő összegben. A szankcioná‑
lás során az adóhatóság az eset
összes körülményeit mérlegel‑
ve, a jogsértéssel arányban álló
bírságot határoz meg, de arra is
van lehetősége, hogy mellőzze
a bírság kiszabását. Amennyi‑
ben a magánszemély önhibá‑
ján kívül álló ok (például kór‑
házi kezelés vagy külföldi tar‑
tózkodás) miatt nem tudta ha‑

táridőre elkészíteni a bevallá‑
sát, az akadályoztatás megszű‑
nését követően 15 napon belül
pótolhatja mulasztását, mégpe‑
dig a késedelem kimentésére
irányuló igazolási kérelem és
hiteles igazoló dokumentu‑
mok egyidejű benyújtásával.
Nem szabható ki mulasztási
bírság november 20‑áig akkor,
ha a magánszemély azért nem
tudta határidőre beadni a sze‑
mélyi jövedelemadó‑bevallá‑
sát, mert nem álltak rendelke‑
zésére a szükséges igazolások
és ezt május 21‑éig be is jelen‑
tette az adóhatósághoz.

Bírságol az adóhatóság

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések polgármesterei
és polgárőrvezetői kaptak meghívást arra az egyeztető fórumra, amit szeptember
26‑án tartottak a Szerencsi Rendőrkapitányságon.

Közösségi szolgálatnak az a munka
számít, amelynek során a diák a saját he‑
lyi közössége javát szolgáló, anyagi ér‑
dektől független tevékenységet folytat
szervezett keretek között, például a ka‑
tasztrófavédelemnél.

A katasztrófavédelem kiemelt célja a
gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi
felkészítése, amelynek érdekében ország‑
szerte lehetőséget biztosít a középiskolás
diákok számára, hogy közösségi szolgá‑
lati kötelezettségüket a katasztrófavéde‑
lem szerveinél, megyei igazgatóságokon,
kirendeltségeken, tűzoltó‑parancsnoksá‑
gokon teljesítsék. Ennek során megismer‑
hetik a szervezet feladatrendszerét, kiala‑
kul bennük a katasztrófák megelőzése és
a katasztrófák elleni védekezés melletti
elkötelezettség és felelősségérzet, a ké‑
sőbbi életük során nagy valószínűséggel
többet tesznek majd saját biztonságukért
és környezetükért.

Mindezt a katasztrófavédelem úgy kí‑
vánja elérni, hogy a közösségi szolgálatra
hozzá jelentkező fiatalokat bevonja a
szervezet mindennapi tevékenységébe, a
diákok részt vehetnek a szervezet napi
működésében, így maguk is átélhetik, mi‑
ben áll a katasztrófák elleni védekezés.
Közreműködhetnek a megelőzési, felké‑
szülési feladatokban, például iskolai tűz‑
riadók megszervezésében, a felvilágosító
tevékenységben, vagy akár részt vehet‑
nek a kiterjedt káresemények során a be‑
avatkozások háttértámogatásában is. 

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat
keretében a diákok bekapcsolódhatnak a
tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári
védelem, illetve az iparbiztonság szakte‑
rületének munkájába, közreműködhet‑
nek például iskolájuk tűzriadó‑tervének
kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának
előkészítésében és végrehajtásában, az in‑
tézmény tűzvédelmi rendszerének ellen‑
őrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésé‑
ben, szervezésében és megrendezésében,
de akár az őket fogadó tűzoltólaktanya
karbantartási tevékenységeiben is. Aki a
polgári védelem területével kíván alapo‑
sabban megismerkedni, az részt vehet ka‑
tasztrófakockázati helyszínek bejárásá‑
ban, polgári védelmi gyakorlatok előké‑
szítésében és végrehajtásában, ifjúsági
versenyek előkészítésében és megrende‑
zésében, vagy éppen a polgári védelmi
tervezéshez szükséges adatbázisok készí‑
tésében, vagy a lakosságfelkészítésben.
Az iparbiztonság iránt érdeklődő diákok
a veszélyesáru‑szállítást nyomon követő
rendszerek karbantartásában és alkalma‑
zásában, illetve veszélyes üzemek bejárá‑
sán vehetnek részt, de tevékeny szerepet
kaphatnak a katasztrófavédelmi műveleti
labor járműveinek napi karbantartásá‑
ban, üzemszerű működtetésében is.

Azok a középiskolások, akik a közössé‑
gi szolgálat egészét, tehát mind az ötven
órát a katasztrófavédelemnél kívánják tel‑
jesíteni, mindhárom szakterület munká‑
jába betekintést nyerhetnek.

Közösségi szolgálat 
a katasztrófavédelemnél

Szeptember 1‑jével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény ne‑
velési‑oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név‑
használatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik újdonsága, hogy azok‑
nak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1‑je után érettségiznek, ötvenórányi
közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. 

NYOMOZ A RENDŐRSÉG
A Tállyai Rendőrőrsön eljá‑

rás indult ismeretlen tettes el‑
len, aki október 1‑jén a reggeli
órákban egy Rátka külterüle‑
tén lévő mezőgazdasági terü‑
letről eltulajdonított egy kék
színű, Simson típusú segéd‑
motoros kerékpárt.

SZERENCSÉS BALESET
Személyi sérüléssel nem já‑

ró közlekedési baleset történt
október 4‑én délután a Sze‑
rencs és Prügy közötti útsza‑
kaszon, amikor egy férfi az ál‑
tala vezetett személygépkocsi‑
val Prügy irányába közleked‑
ve lesodródott a menetiránya
szerinti jobb oldalon lévő fü‑
ves területre, és ott a jármű a
tetejére borulva állt meg. A
baleset körülményeit a Sze‑
rencsi Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztálya
vizsgálja.

PÉNZBÍRSÁG 
AZ ELKÖVETŐKRE

A Tállyai Rendőrőrs szolgá‑
latban lévő járőrei október 4‑
én a kora esti órákban elfogtak
és előállítottak két monoki la‑
kost, akik a monoki önkor‑
mányzat tulajdonában lévő,
közterületen elhelyezett be‑
tonlapokból több darabot eltu‑
lajdonítottak. A Szerencsi Vá‑
rosi Bíróság gyorsított eljárás‑
ban pénzbírságot szabott ki az
elkövetőkre.

TETTEN ÉRT TOLVAJOK
Megyaszó külterületén a

mezőőr szeptember 24‑én há‑
rom főt ért tetten, akik 40 kg
nyárfát és 20 kg diót próbáltak
meg eltulajdonítani egy mező‑
gazdasági területről. A kiérke‑

ző rendőrök előállították az el‑
követőket, akik ellen szabály‑
sértési előkészítő eljárás in‑
dult. 

TRÜKKÖS LOPÁSI 
KÍSÉRLET

A Szerencsi Rendőrkapi‑
tányságon büntetőeljárás in‑
dult egy taktakenézi férfi el‑
len, miután szeptember 29‑én
délután egy szerencsi áruház‑
ban az egyik próbafülkében
két darab áruvédelmi eszközt
talált az üzlet biztonsági őre. A
kamerafelvételek alapján még
az áruház területén rátaláltak
egy férfira, aki a pólója alá rej‑
tette az eltulajdonítani kívánt
termékeket. 

LOPÁS AZ ÉJ LEPLE ALATT
Egy szerencsi lakos arról tett

bejelentést szeptember 30‑án
éjjel a helyi rendőrkapitánysá‑
gon, miszerint az utcájában
idegen személyek tartózkod‑
nak, és valamit cipelnek a vál‑
lukon. A helyszínre érkező
rendőrök megállapították,
hogy az egyik pince elé lepa‑
kolt burgonyából az ismeretle‑
nek kilenc zsákra valót né‑
hány méterrel távolabb vittek,
közben az utca végén megje‑
lent egy sötét színű tehergép‑
kocsi (amely feltehetően várta
a rakományt). A rendőrök iga‑
zoltatták a jármű vezetőjét és
kiderült, hogy a kocsiban tar‑
tózkodó három mádi lakos
vitte el a pince elől a zsákokat,
amelyeket a kocsiba pakolva
akartak eltulajdonítani. A Sze‑
rencsi Városi Bíróság az elkö‑
vetők egyikét elzárásra, a má‑
sikat pénzbüntetésre ítélte,
harmadik társukat pedig fi‑
gyelmeztetésben részesítette.

RENDŐRSÉGI HÍREK



Napjainkban a takarékosság
érdekében sokan visszaállították
a régi kályhákat, és szénnel, fával,
egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt
anyagokkal fűtenek, elfelejtve,
hogy mindezek égetésekor kelet‑
kező füst nagymértékben egész‑
ségkárosító lehet. Manapság
szinte áttekinthetetlenül sokféle
műanyagot használunk, közöt‑
tük a műanyag zacskók, eldob‑
ható palackok képezik a háztar‑
tási hulladék legnagyobb részét.
Ha elégetjük a szintetikus anya‑
gokat, azzal szennyezzük a kör‑
nyezetet, rákkeltő, bőr‑ és szem ‑
irritációt okozó, a légző‑ és im‑
munrendszert, és a vérképző
szerveket súlyosan károsító ve‑
gyületetek szabadulnak fel. A fa‑
hulladékok nagy része a külön‑
böző gyanta‑ és lakkmaradvá‑
nyok mellett favédő anyagokat is
tartalmazhat, amelyekből a nem
tökéletes égés során szintén az
egészségre káros anyagok kerül‑
hetnek a levegőbe. A hulladékok
égetésekor az alacsony égetési
hőmérsékletnél felszabaduló ká‑
ros melléktermékek jelenlétével
is számolni kell. A háztartások‑
ban, illetve az udvaron leggyak‑
rabban elégetett műanyag flako‑
nok, háztartási, gyógyszerészeti
és kozmetikai termékek, gyerek‑
játékok, textilipari hulladékok,
valamint a műgyantát, műanya‑
got, festéket tartalmazó farostle‑
mezek, bútorok és nyílászáró ke‑
retek, gumiabroncsok, kábelek,
kerti hulladékok és papír égetése
során szén‑monoxid, széndioxid,
hidrogén‑klorid, hidrogén‑fluo‑
rid illetve számos egyéb, irritáló,
maró hatású, rákkeltő szerves
anyag keletkezik. A füsttel szét‑

szóródó fémek – a kadmium,
cink, arzén, higany, nikkel, ólom,
króm – az égés során keletkező
porral leülepednek a talajra, a nö‑
vényekre, és a tápláléklánc révén
bejutnak az emberi szervezetbe.
Poliuretán égetésekor sárga füst‑
felhő jön létre, ami hidrogén‑cia‑
nidot és foszgént tartalmaz. A fe‑
hérített papír – pizzás dobozok,
mélyhűtött ételek dobozai – ége‑
tésekor keletkező gázok leuké‑
miát okozhatnak. Egyéb papír‑
hulladék és karton égetésekor a
feliratok toxikus fém‑tartalma
szennyezi a levegőt. Régi farost‑
lemezek elégetésekor arzén és
króm kibocsátással kell számol‑
ni.

Kerti hulladékégetés során,
amikor vegyesen égetünk avart,
fűnyesedéket és gallyakat, hatal‑
mas légszennyezést okozunk. A
kerti hulladékkal általában a
mérgező vegyszermaradvány is
elég, nem ritkán a meggyújtott
zöldbe műanyag és egyéb ház‑
tartási szemét is keveredik, to‑
vább növelve a légszennyező
anyagok listáját. A környezet vé‑
delméről szóló 1995. évi LIII. tör‑
vény lehetőséget ad az önkor‑
mányzatoknak, hogy szabályoz‑
zák az avarégetést. Amennyiben
egy településen az önkormány‑
zat nem alkot rendeletet az avar ‑
égetésről, alapértelmezésben a
tevékenység tilos, ha pedig ké‑
szült rendelet, az abban előírta‑
kat kell betartani. Megoldás lehet
a komposztálás: valamennyi ker‑
ti hulladék és avar lebomlik ön‑
magától, így a komposztálás so‑
rán elkerüljük a légszennyezést,
értékes humuszhoz, növényi trá‑
gyához juthatunk általa.

Október 18. (csütörtök) 
10 óra: Mesedélelőtt óvodások‑
nak a Rákóczi‑vár gyermek‑
könyvtárában.

Október 19. (péntek) 16 óra:
Ötvenen túl is szeretem az éle ‑
tet – természetgyógyász előadás
Melegné Liszkai Katalinnal a
Rákóczi‑vár lovagtermében.

Október 20‑21. (szombat‑va‑
sárnap) 8.30–18 óra: Agykont‑
roll tanfolyam a Rákóczi‑vár
lovagtermében. Információ:
47/362‑254.

Október 27. (szombat) 
14.30 óra: Kazinczy Ferenc em‑
léktábla koszorúzás Szeren‑

csen a Kazinczy úton, valamint
a Fecskésen. Közreműködnek
a Bocskai István Gimnázium
diákjai.

Október 27. (szombat) 
18 óra: Lustspiel, sváb nyelvű
komédiajáték a Rákóczi‑vár
színháztermében.

Október 28. (vasárnap) 
19.30 óra: Zumba – helyszín:
Rákó czi‑vár, színházterem.

November 6. (kedd) 19 óra:
Meseautó című színházi elő‑
adás a Rákóczi‑vár színházter‑
mében. Jegyek kaphatók a Ga‑
léria kávézóban és a könyvtár‑
ban.

A hulladékégetés
egészségügyi veszélyei

Az ÁMK ajánlata
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL________________________________
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetés-
sel, bejelentkezés alapján tart fogadóórát a polgár-
mesteri hivatalban.
Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb november 19-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap máso-
dik szerdáján, legközelebb november 14-én14–17
óráig. Tel.: 47/565-203.
Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb október 31-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-
202.

A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG________________________________

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–
15 óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–
11 óráig. Tel.: 47/361-909.

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–
12 óra.

Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő
8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18
óra, péntek 8–11 óra.

• KISTÉRSÉGI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET________________________________

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütör-
tök 7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek:
10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA________________________________
Október 19-21.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):hétfő–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Október 22-28.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–péntek 8–19
óráig. Alba (ügyeletes):hétfő–péntek 17–22 óráig, szom-
baton-vasárnap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár
telefonos egyeztetést követően az ügyeletes orvos kérésére,
rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. Szerencs:
hétfő-szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Október 29.- november 4.: Centrum: hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–
szombat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–
8 óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, készen-
lét: 22–8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 óráig, ké-
szenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszertár
telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos kérésére

rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.
November 5-11.: Centrum (ügyeletes):hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő-szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75.
Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.:
47/ 361-433.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-
302, 560-303.

• KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK________________________________
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgá-
lat: 47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Az őszi kerti munkálatokhoz és a közelgő fűtési sze‑
zonhoz kapcsolódóan az ÁNTSZ helyi intézete ezúton
hívja fel a lakosság figyelmét az illegális hulladékége‑
tés humán‑ és környezet‑egészségügyi kockázataira.OKTÓBER 19. (péntek)

11.30 óra: Koszorúzási ün‑
nepség a Kossuth‑téren az
1956‑os obeliszknél a Bocskai
István Gimnázium diákjaival.
Ünnepi beszéd: Nagy Attila ta‑
nár.

13 óra: Koszorúzás a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelep em‑
léktáblájánál. Ifj. Tatay Zoltán‑
ra emlékezik a Szerencs Városi
Sportegyesület és a Bolyai Já‑
nos Katolikus Általános Iskola.
Ünnepi beszéd: Gazdófné
Tóth Mária tanár.

14 óra: Tisztelgő emlékezés
ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél a
református temetőben. Meg‑
emlékezik: Egeli Zsolt alpol‑
gármester, szaval: Nagy József,
tárogatón játszik: Ringer Ist‑
ván.

OKTÓBER 20. (szombat)
16.30 óra: Megemlékezés a

görög katolikus templomban:
Paraklisz – könyörgő ájtatos‑
ság az Istenszülőhöz.

17 óra: A Hit erejével – sze‑
mélyes emlékezés 1956‑ról. A
görög katolikus egyházközség
vendége: Kuklay Antal egri
kanonok, művészettörténész.

Helyszín: görög katolikus
templom.

OKTÓBER 23. (kedd)
16 óra: Koszorúzás ifj. Tatay

Zoltán emléktáblájánál a Jókai
utca 16. szám alatt. Emlékező
gondolatok: Hubainé Berki Be‑
áta, a Rákóczi Zsigmond Álta‑
lános Iskola tanára, tárogatón
játszik: Ringer István.

16.30 óra: Koszorúzás Nagy
Imre szobránál a Rákóczi út
111. szám előtt. Közreműkö‑
dik: Hegyalja Pedagógus Kó‑
rus, ünnepi gondolatok: Ko‑
rondi Klára.

17 óra: Ünnepi megemléke‑
zés a Rákóczi‑vár színházter‑
mében. Az ünnepet méltatja:
Koncz Ferenc polgármester.
Műsor: Bolyai János Katolikus
Általános Iskola, szavalat:
Nagy József, tárogatón játszik:
Ringer István.

Szerencs Város Önkormányzatának
ünnepi programjai

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 56. és a Magyar Köztársaság 1989.
évi kikiáltásának 23. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezések:

ÁLLÁS-
AJÁNLATOK

A Borsod‑Abaúj‑Zem ‑
plén Megyei Kormányhi‑
vatal Munkaügyi Köz‑
pontja helyi kirendeltsé‑
gén nyilvántartott állás‑
ajánlatok alapján Szeren‑
csen élelmiszeripari gép‑
kezelőként, bolti eladó‑
ként és gépjárműszerelő‑
ként lehet elhelyezkedni.
Ugyancsak a városban
keresnek irodai ügyinté‑
zőt, adminisztrátort és
pénzügyi tanácsadókat.
Tel.: 47/361‑909.
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Vízszintes: 1. A megfejtés első ré‑
sze. 12. Dokumentum. 13. Angol
névelő. 15. Évszak. 17. Téli sport‑
eszköz. 19. Hasmenést okozó ví‑
rus. 22. Fa része. 23. Gázlómadár.
24. Gép egyik alkotóeleme. 26.
Kutrica. 27. Szobába ereszt. 29.
Láb része, keverve. 30. … Madrid
(futballcsapat). 31. Orosz folyó,
ford. 32. Vajon elég erős vagyok?
33. Szomszédba kiált. 36. NR! 38.
Utánoz. 41. Kettős. 42. Időegység.
43. Relé. 44. Fordítva szórja! 46.
Azonos betűk. 47. Ételt fogyaszt‑
hat. 49. Angol segédige. 51. Rám
se, rád se… 52. Gergely László. 53.
Tiltószó. 54. Pihen. 55. Vándor kel‑

léke. 56. Zátony páratlan betűi. 57.
Áramszolgáltató. 59. Ide‑oda
moz gat. 60. Tepsit bevajazott. 
Függőleges: 1. Ausztrál kutyaféle.
2. A megfejtés második része. 3.
Valami kezdete! 4. Zsidó. 5. Var‑
rott kép. 6. Gyomnövény, ford. 7.
Kávé közepe! 8. Csukott. 9. Cink
vegyjele. 10. Enyém, angolul. 11.
Porszívómárka. 14. Otthonom. 16.
Annak ellenére. 18. Irak fővárosá‑
nak lakója. 20. Üvöltő. 21. Egyik
évszakra. 25. Angliai rejtély, a vi‑
lágörökség része. 28. Háziállat. 30.
Megrémít. 34. Nagy űrtartalmú
tároló edényetek. 35. Hódpatká‑
nyok. 37. Becézett női név. 39.

Olasz, luxemburgi, spanyol gép‑
kocsĳelzés. 40. Katonai vezény‑
szó. 42. Kosz, szemét. 45. „Szer‑
zett” rokon. 48. Fosztóképző. 50.
Felém. 52. Gyanakodni kezd! 54.
Fiatal szarvastehén, ékezethibá‑
val. 58. Nóra egynemű betűi

K. Cs.

Az október 5‑ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Ha hűvös őszi
éjszakákon a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag felül‑
ről őrzi népedet. A helyes megfej‑
tést beküldők közül Orgona Zsolt,
Szerencs, Felsőkert utca 15. szám
alatti lakos ajándékutalványt
nyert a Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházba, amely a Szerencsi Hí‑
rek szerkesztőségében (Szerencs,
Népház) vehető át. Az október 19‑
ei keresztrejtvény megfejtésének
beküldési határideje: november 2.

Az élet rövid, a perc röpke…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. október 19.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑

ték ezt a szelvényt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50 51 52

53 54 55

56 57 58 59

60

Elkezdődött az igazi fürdőidény

A nyári, eseményekkel teli
pezsgő időszak után beköszön‑
tött a csendesebb ősz, az igazi
wellness szezon. A hűvösebb
októberben egy munkával töl‑
tött nap után jól esik a beszélge‑

tés egy kellemes,
meleg vizű jakuz‑
ziban, egy testet‑
lelket átmelengető
szaunában, vagy
egy aromaterápi‑
ás gőzkabinban.
Az őszi wellness‑
terápia jót tesz a
szervezetnek, se‑
gít, hogy felké‑
szüljön testünk‑
lelkünk a hide‑

gebb téli napokra. Ilyenkor le‑
hetőségünk van arra, hogy im‑
munrendszerünket erősítsük és
a bőrünket is karbantartsuk a
szauna méregtelenítő forrósá‑
gát felváltó, hűvös merülő me‑

dencében, majd egy újabb iz‑
zasztó kúrán. Meghálálják iz‑
maink és ízületeink, ha időt szá‑
nunk egy lazító pezsgőfürdő‑
zésre és egy teljes testmasszázs‑
ra, valamint lelki kikapcsoló‑
dást is nyerhetünk, ha a well‑
nessezést egy illóolajos gőzfür‑
dőben zárjuk relaxálással.

A Szerencsi Fürdő és Well‑
nessház (Rákóczi út 94.) az őszi
időszakban is az egészséges
életmód fenntartásának kelle‑
mes módját kínálja szolgáltatá‑
sai széles palettájával. A lehető‑
ségekről további információ a
helyszínen, vagy a 47/560‑250‑
es telefonszámon kérhető.

(x)

Pénzügyekben elkerüli a szerencse, de ha van elég
kitartása ahhoz, hogy leküzdje a tornyosuló aka-
dályokat és nem futamodik meg a nagy feladatok
elől, akkor stabilizálhatja helyzetét. Rengeteget
utazgat, ami kissé kimeríti szervezetét. A társasági
életben kiváltságosnak érezheti magát, az ön jó-
kedve a motorja, lelke minden összejövetelnek.

Szenvedélyes szerelemre gyúlhat egy barátja társa
iránt, de persze az ilyen szenvedélyek sohase prob-
lémamentesek. Számoljon ezzel, mielőtt megvál-
toztat egy régi jó kapcsolatot. Pénzügyekben javu-
lást hozhat a Jupiter tranzitja a pénz házában, de
félő, hogy partnere többet költ, mint az tanácsos
lenne. Kerüljék a nagy áruházakat!

A mély tudat házában járó Plútó olyan barátságo-
kat hozhat életébe, melyek elősegíthetik az önnön
mély rétegeivel való szembesülést. Énjének olyan
oldalait ismerheti meg, amelyeket eddig mélyen
elrejtett, vagy amelyekkel a külvilággal folytatott
túlzott foglalatosság miatt nem ért rá szembesülni.
A meditáció, a jóga most hasznosak lehetnek.

A magányos Rákoknak most érdemes többet mo-
zogniuk, társaságokba eljárniuk, mert egy váratlan
szerelem hirtelen felbukkanása sorsfordulót hozhat
életükbe. De vésse eszébe, hogy mint minden vál-
tozást, ezt is először belülről, önmagában kell meg-
élnie. Otthonában is sürgős változtatásokra lenne
szükség, mert nem érzi jól magát a házában. 

Egy váratlan rivális felbukkanása okozhat mosoly-
szünetet partnerkapcsolatában. Ha egyikük sem
tesz engedményeket, akkor tartóssá válhat a hideg
együttélés státusza. Ráadásul a jegyén átvonuló
Vénusz túl érzékennyé teszi, így érzelmi hullámzá-
sai miatt képtelen reálisan értékelni a helyzetét. Ne
tegyen hát végletes kijelentéseket.

A szépség és szerelem istennőjének bolygója egész
hónapban önnel van: kegyeltjeként különösen von-
zó lehet. Szerelmes illúzióira árnyékot vethetnek
párjának kiábrándító szokásai. De nem mindenki
ellenség, aki másként gondolkodik, aki ellentmond
önnek. Ne gyógyítsa magát sütikkel, mert hosszú-
távon az is lelkileg fogja megviselni. 

Rengeteg energiáját köti le a megélhetésért foly-
tatott harc. Ne habozzon: keressen a munkahelyén
szövetségeseket. Értelmesebb feladatmegosztás-
sal, jobb szervezéssel rengeteget könnyíthet a sor-
sán. Ha azonban nem szól a saját érdekében, akkor
senki sem fogja levenni a válláról a terheket, inkább
egyre növekedni fognak. 

Egy illúzióval kevesebb, de sok baráttal több. Kö-
szönje a Halakban járó Neptunusz fényszögeinek.
Sajnos, a féltékenység zöldszemű ördögének láto-
gatására is számíthat. A ködök elszállnak, tisztul a
kép, az utak járhatóbbá válnak. A számító pénz-
ügyek terén több örömet találhat: most érdemes
eltartási szerződést kötnie. 

A népszerűség néha terhes is lehet, különösen, ha
szerelmi kapcsolatra vágyna, de rajongói minde-
nütt üldözik. Családja megértésére bizton számít-
hat, ha beavatja őket titkába. Ha már társkapcso-
latban él, akkor természetesen csak háborúságra
számíthat! A tisztázás persze akkor is jobb, de szá-
molnia kell egy esetleges költözés lehetőségével. 

Engedje el magát! (Ezt most szó szerint kell érteni.)
Valami elmúlt, és ez persze fáj, különösen egy olyan
nosztalgikus léleknek, mint amilyen ön. De a vál-
tozások mindig belülről indulnak. A külvilág csak
tükrözi az ön belső átalakulását. Ha ezt megérti, és
enged az új idők szavának, rengeteg nagyszerű él-
ményben lesz része. 

A Vénusz a nyilvánosság házában jár, ennek követ-
keztében gyakrabban kerül majd a figyelem közép-
pontjába. Érdemes ezt kihasználnia a munkahelyén
is, különösen akkor, ha nem elégedett a jelenlegi
pozíciójával, vagy esetleg új főnöke van, akinél be
kell vágódnia. Az egzisztencia házán áthaladó Mars
hatására jobb előmenetelt érhet el.

A karrier házában járó Mars most tartósan fény-
szögben áll az ön uralkodó bolygójával. Szerencsés
esetben ez csak annyit jelent, hogy bár sok energiát
követelnek öntől, de mégis egyre jobban és jobban
megy a bicaj, sok új szakmai ismeretet is elsajátít-
hat, tapasztalatait bővítheti, tehetségét jobban ka-
matoztathatja, mint eddig.

horoszkóp
október 19. – november 9. 

KOS (III. 21.-IV. 20.)

BIKA (IV. 21.-V. 20.)

IKREK (V. 21.-VI. 21.)

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)

BAK (XII. 22.-I. 20.)

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)

HALAK (II. 20.-III. 20.)

Az öreglebbencs, népis ne‑
vén slambuc, a „hirtelen”, fő‑
leg kirándulások alkalmával
gyakorta, bográcsban készí‑
tett étel.

Hozzávalók: 25‑30 dkg füs‑
tölt húsos szalonna, egy köze‑
pes fej vöröshagyma, 3‑4 szem
közepes burgonya, 25‑30 dkg
lebbencs tészta, 1 kávéskanál‑
nyi pirospaprika, só, bors, eset‑
leg delikát, (csípős) piros arany.

Elkészítés: A szalonnát apró
kockákra vágjuk, a bográcsban
lassú tűz fölött pirítjuk. Pár
perc után egy közepes fej,
apróra vágott hagymát te‑
szünk hozzá, és üvegesre pá‑
roljuk. Negyedóra eltelte után
levesszük a tűzről, belekeve‑
rünk egy kávéskanálnyi piros‑
paprikát, felöntjük kevés víz‑
zel, és hozzáadunk néhány kö‑

zepes nagyságú, apró kockára
vágott burgonyát. Ízesítjük só‑
val, borssal, esetleg delikáttal.
A sóval óvatosan kell bánni, ha
teszünk még hozzá delikátot és
piros aranyat is a későbbiek so‑
rán.

Amikor a burgonya félig
megfőtt, beletördelünk a vízbe
25‑30 dkg lebbencstésztát. Jól
morzsoljuk szét, ne ragadjanak
össze, mert az ösz‑
szeragadt darabok
közepe nyers ma‑
rad. Annyi forró vi‑
zet öntünk hozzá,
hogy a tésztát ép‑
pen ellepje. Óvato‑
san kevergetve las‑
sú tűzön főzzük,
szükség szerint íze‑
sítjük piros arany‑
nyal, ha szeretjük.

Amikor a tészta megpuhult és
elfőtte a vizet, már csak óvato‑
san kevergessük. Kicsit leragad
a végén, de nem baj, az a legfi‑
nomabb része, amit a bogrács
aljáról kapargatunk fel. A főzés
végéhez közeledve csak pislá‑
koló parázs legyen a bogrács
alatt, mert leég az alja és csak
elszenesedett darabokat tu‑
dunk felkapargatni. Van aki fö‑
vés közben szeret hozzátenni
egy kevés, karikára vágott füs‑
tölt kolbászt is.

MIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

Öreglebbencs
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A küzdősportokban jeleskedő Tamás Áron (fotónkon), a Bocskai István Gimnázi‑
um végzős tanulója, a kempo világbajnoki negyedik és thai box területi első helye‑
zése mellé a közelmúltban ezüstérmet szerzett a kick‑box magyar bajnoki döntőben.

A küzdősportok ifjú bajnoka: 
Tamás Áron

A Magyar Kick‑Box Szövet‑
ség a felnőtt full‑contact és 
II. osztályú felnőtt és junior
„Ring” Magyar Bajnokság dön‑
tőjére (ranglista alapján) a súly‑
csoportok legjobbjait hívta meg.
A szeptember 22‑én Debrecen‑
ben megrendezett sportesemé‑
nyen igazán kemény küzdelme‑
ket vívtak a résztvevők. Tamás
Áront, Szerencs Város Sport‑
egyesületének leigazolt sporto‑
lóját a II. osztályú ringes magyar
bajnokság full‑contact (teljes ere‑
jű akciók engedélyezettek a fo‑
lyamatos küzdelem során) ver‑
senyén való részvételéről, jövő‑
beli terveiről kérdeztük.

– Hol, mikor szerezted az orszá‑
gos második helyezésedet?

– Debrecenben, szeptember

22‑én szereztem az ezüstérme‑
met 86 kg‑os súlycsoportban,
ami azért is érdekes, mert én 80
kg‑mal mérlegeltem, tehát a sa‑
játomnál eggyel magasabb súly‑
csoportban versenyeztem. 

– Hány éves korod óta űzöd ezt a
sportot? Miért épp erre esett a vá‑
lasztásod? 

– 14 éves koromban kezdtem
a thai box‑ot, édesapám ismer‑
tette meg velem ezt a sportot.
Korábban labdajátékokkal fog‑
lalkoztam, de azok annyira nem
tetszettek, így maradtam a küz‑
dősportoknál.

– Hogyan hatott a küzdősport az
életedre, a személyiségedre? Esetleg
mindez befolyásolja majd a későbbi
tanulmányaidat is?

– Mindenekelőtt önfegyelem‑
re tanított, valamint arra, hogy
mennyire fontos a mozgás, az
edzettség, és ha valami tetszik,
akkor milyen komoly erőfeszí‑
téseket kell azért tenni, hogy el‑
érjek valamit.

A kérdés második részére vá‑
laszolva pedig elmondhatom,
hogy a jövőbeli terveim között is
központi szerepet játszik a sport,
ugyanis a Semmelweis Egyete‑
men szeretnék továbbtanulni

testnevelő‑edző szakon, utána
pedig egy kétéves sportmene ‑
dzseri képzést tűztem ki célul
magamnak. Mindehhez szüksé‑
gem van a testnevelés érettségi‑
re.

– Hogyan tudod összeegyeztetni
a küzdősportot a tanulmányaiddal?

– Ez nem mindig egyszerű.
Ha verseny van, akkor általában
edzés után, este tanulok, mivel
a napi kétórás edzésnek meg
kell lennie, de ezt leszámítva
megoldható a tanulás és az ed‑
zések összehangolása.

– Az országos kick‑box bajnoksá‑
gon elért ezüstérmed után mi a cé‑
lod? Készülsz a következő bajnok‑
ságra?

– Igen, most úgy gondolom,
valamilyen nagyobb versenyen,
például az Európa‑bajnokságon
szeretném próbára tenni ma‑
gam, de majd csak az érettségi
után.

Az interjú végeztével Árontól
azt is megtudtuk, hogy önvé‑
delmi célra még nem kellett
használnia tudását, és az iskola‑
társai sem tartanak tőle, mert
mint mondta: nem kötekedős tí‑
pus.

E. K.

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén megyei első osztályú női kézilabda bajnokság őszi for‑
dulójának első mérkőzésén a Szerencs VSE együttese szeptember 30‑án hazai pályán
fogadta a Kazincbarcikai KSE csapatát.

Győzelemmel nyitották az idényt

Győzelemmel örvendeztette
meg a kézilabda kedvelő kö‑
zönséget nyitó mérkőzésén a
Szerencs VSE együttese. A
meccs első fele szépen indult, a
hazai csapat már az elején ve‑
zetést szerzett, és szinte a mér‑
kőzés végéig irányították a ta‑
lálkozót. Ugyan a második fél‑
idő eleje hozott némi izgalmat

a hazai kispadon, amikor a
vendégek kiegyenlítettek, de az
időben magára találó szerencsi
lányok jó hajrájának köszönhe‑
tően sikerült itthon tartani a
győzelemért járó két pontot.

Szőke Ildikó edző szerint a
csapat minden tagja ígéretes já‑
tékot mutatott az idénynyitó
meccsen, melyen a szerencsi lá‑

nyok 32–27 arányban győzték
le a Kazincbarcika KSE együt‑
tesét.

Kapusok: Fábián L., Kalina
A. Mezőnyjátékosok: Buri N.
3(3), Fábián J. 2, Katona K.
13(1), Pocsai M., Sohajda E. 1,
Szabó Rita 2, Tamás L., Holly E.
2, Laczkó O 4, Benke B., Szolno‑
ki T. 3, Szabó Cs. 2(1). Gólparádé hazai pályán

Szerencs Városi Sportegye‑
sületének labdarúgói Boldog‑
kőváralja csapatait fogadták a
megyei II. osztályú bajnokság
Keleti csoportjának 7. forduló‑
jában szeptember 29‑én, a Ta‑
tay Zoltán Ifjúsági Sporttele‑
pen.

A délutánt az ifjúsági együt‑
tesek nyitották. A hazaiak már
az első félidőben 2–0 arányú ve‑
zetésre tettek szert, amit a má‑
sodik játékrészben további hét
találattal növeltek, így kialakít‑
va a 9–0‑ás végeredményt. Sze‑
rencsi gólszerzők: Kramcsák D.,
Molnár Á., Gacsályi N., Árvai

Z., Margitai Á., Balogh J.
A felnőtt csapatok mérkőzé‑

sét is a gólözön jellemezte. Csa‑
patunk az első félidőben négy‑
szer talált a vendégek hálójába.
A második játékrészben labda‑
rúgóink kissé kiengedtek, így a
vendégeknek sikerült felzár‑
kózni, majd a hajrában ismét
magára találó Szerencs VSE
újabb két találattal állította be a
végeredményt: 6–4. Lukács Ber‑
talan edző szerint a 3–0‑ás veze‑
tés után a csapat kiengedett és
ez majdnem megbosszulta ma‑
gát a lelkes ellenféllel szemben.
Szerencsi góllövők: Gombos Á.,
Lengyel L., Nagy L.

Miután megkezdődött a Borsod‑Abaúj‑Zemplén megyei női kézilabda bajnokság
második fordulója, Szerencs Városi Sportegyesületének csapata október 7‑én a ME‑
AFC együttesét fogadta a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

Szerencs VSE – MEAFC: 24–17

A mérkőzés nehezen indult a
szerencsi lányok számára, hi‑
szen a 11. percre a Miskolci
Egyetem Atlétikai és Futball
Club csapatával szemben már
négygólos hátrányba kerültek.
Lassan pörgött fel a játék, de a
Szerencs VSE idejében magára
talált: mind a támadásban,
mind a védekezésben sikerült

javítani, s így a félidő végére
utolérték az ellenfelet. Az első
harminc perc után 11–11‑es ál‑
lásnál fordultak a csapatok.

A második játékrészben már
nem engedték ki a kezükből az
irányítást a hazaiak. Még ekkor
is voltak kisebb‑nagyobb hibák,
kihagyott helyzetek, de sikerült
növelni a gólkülönbséget, így

24‑17 arányban a Szerencs VSE
nyerte meg a MEAFC elleni ta‑
lálkozót.

Kapusok: Fábián L., Kalina
A. Mezőnyjátékosok: Buri N.
(2), Fábián J., Katona K. (2), Po‑
csai M.(1), Sohajda E. (3), Szabó
Rita (3), Holly E. (1), Laczkó O.
(1), Benke B., Szolnoki T. (7),
Szabó Cs. (4).

Hazai vereséggel nyitotta az őszi idényt az NB II Ke‑
leti csoportjában Szerencs Városi Sportegyesület kosár‑
labda csapata. Az elmúlt szezonban még az élvonalban
játszó helyi együttes ezúttal küzdelmes mérkőzésen
78–92 arányban maradt alul a megyeszékhelyről érke‑
zett vendégekkel szemben.

Megkezdődött 
a kosárlabda idény

A Kulcsár Anita Sportcsar‑
nokban október 10‑én megren‑
dezett találkozón lendületesen
kezdtek a MEAFC játékosai. A
hazai csapat lassan vette fel a
fordulatot, aminek következmé‑
nyeként néhány perc alatt kiala‑
kult a 6‑8 pontos különbség a
vendégek javára. Sok támadási
hiba jellemezte a játékunkat, és
bár a 6. percben Endrész Tamás
előretörése és zsákolása remény‑
re adott okot, sajnos azonban a
MEAFC játékosai sem vonultak
pihenőre. Kihagyott ziccerek, el‑
adott labdák, gyenge védekezés.
Ez látszott a pályán, a palánk
alatt pedig rendre a miskolciak
szerezték meg a labdát. Az első
tíz perc végére már kilenc pon‑
tos hátrányba kerültek a helyiek.

Gulyás László edző a félidő
szünetében és a mérkőzés köz‑
ben többször igyekezett lelket
önteni játékosaiba, a védekezés‑
re, a hirtelen letámadásokra hív‑
ta fel a figyelmet. Mindez azon‑
ban ezen az estén kevésnek bi‑
zonyult a rutinos kosarasokat
felvonultató miskolciakkal
szem ben. A látottak alapján el‑

mondhatjuk, hogy az október
10‑én mutatott játéknál sokkal
jobbra képes a szerencsi együt‑
tes, ám ezen a találkozón szinte
semmi sem sikerült, így alakul‑
hatott ki a 78–92 arányú vég‑
eredmény.

– A miskolci együtteshez a kö‑
zelmúltban sok korábbi NB I‑es
játékos igazolt. Ezek a rutinos
öreg rókák rendkívül okos, érett
kosárlabdát játszottak – értékelte
a mérkőzést Gulyás László edző.
– Az ellenfelünk irányította a
meccset, mi pedig egyszerűen
hagytuk, hogy az érvényesüljön
a pályán, ami nekik kedvez. A
mai teljesítményünk kevés volt
– tette hozzá a Szerencs VSE ed‑
zője, akitől azt is megtudtuk,
hogy információi szerint a ko‑
rábbiaknál kevesebb csapat ját‑
szik az NB II Keleti csoportjában,
de kifejezetten erős együttesek‑
kel kell szembe nézni a jövőben.
Gulyás László az első hazai ve‑
reség ellenére bizakodó a jövőt
illetően, hiszen – mint mondta –
véleménye szerint csapata ott
lesz a csoport élmezőnyében.

M. Z.



A vetélkedőnek hagyomá‑
nyosan otthont adó Bolyai Já‑
nos Katolikus Általános Iskolá‑
ban idén is a harmadik, negye‑
dik és ötödik osztályos tanulók
mérték össze tudásukat. A négy
főből álló csapatok hat tante‑

remben oldották meg a felada‑
tokat. 

A program megnyitóján Ko‑
csisné Szabó Beáta igazgató kö‑
szöntötte a megjelenteket, majd
Maczkóné Matlák Julianna ma‑
tematikatanár ismertette a ver‑

seny szabályait. A 3‑6. osztályo‑
sok egy‑egy, a 7. és 8. osztályo‑
sok két‑két kategóriában verse‑
nyezhetnek aszerint, hogy álta‑
lános iskolai „a” vagy gimnázi‑
umi „g” osztályban járnak‑e. A
nevezésnél minden csapatnak
saját nevet is választania kellett.
A próbatétel első fordulójában a
négyfős társulásoknak tizenhá‑
rom feleletválasztós és egy írás‑
beli kidolgozást igénylő felada‑
tot kellett megoldani. Erre a csa‑
patoknak hatvan perc állt a ren‑
delkezésükre. 

A résztvevők érkeztek a sze‑
rencsi iskolákon kívül Bekecs‑
ről, Tiszalúcról, Bodrogolaszi‑
ból, Boldogkőváraljáról, Encsről
és Sátoraljaújhelyből. Az elő‑
döntő eredményhirdetése októ‑
ber 24‑én lesz Sajószentpéteren,
ahová az országos versenyre to‑
vábbjutott csapatokat hívják
majd meg.

E. K.

20 2012. október 19. ——      MMOOZZAAIIKK      —— SZERENCSI HÍREK

Kis matematikusok a Bolyaiban
A kistérség általános iskoláiból és a helyi alapfokú oktatási intézményekből 152

diák vett részt az október 12‑én megrendezett Bolyai Matematika Csapatverseny me‑
gyei fordulóján.

DVTK roadshow
Szerencsen

Az október 11‑ei eseményen
Koncz Ferenc köszöntötte az
ünnepelteket. A polgármester
beszédében megjegyezte, hogy
az éltesebb korúak számos ne‑

hézségen estek át az elmúlt év‑
tizedekben, megismerve az élet
jó és keserves oldalát, tapaszta‑
lataik tanulságként, egyben pél‑
daként szolgálnak a jelenlegi és

a következő nemzedékek szá‑
mára. A polgármester szerint el‑
ismerés illeti az idős korosz‑
tályt, hiszen munkájuk eredmé‑
nye, hogy városi rangot kapott
Szerencs. Koncz Ferenc szívhez
szóló beszéde után vidám han‑
gulatú előadások sora követke‑
zett: műsort adott a Nova
Táncstúdió, a Városi Nyugdíjas
Klub, a Szerencsi Művészeti Is‑
kola Pántlika Néptánccsoportja,
a Nyárutó Klub Nefelejcs Nép‑
dalköre, az Idősek Klubjának
fecskési, ondi, szerencsi tagjai‑
ból alakult együttes és a szép si‑
kereket elért Bliszkó Renáta. A
produkciók végén szerény aján‑
dékkal lepték meg a képviselő‑
testület tagjai az ünnepelt ezüst‑
hajú vendégeket.                         SfL

A város időseit köszöntötte
a polgármester

Szerencs Város Önkormányzata az idősek hónapja alkalmából hagyományteremtő szándékkal
megrendezi a nyugalmazott önkormányzati dolgozók napja elnevezésű rendezvényt, amelyre sze‑
retettel várja mindazon időskorúakat, akik egykor a szerencsi önkormányzat (vagy a korábbi tanács)
oktatási, kulturális, egészségügyi intézményeiben, a tűzoltóságon, polgármesteri hivatalban vagy
más intézményében dolgoztak, esetleg onnan vonultak nyugdíjba.

Az esemény időpontja: 2012. október 25. (csütörtök) 16 óra. Helyszín: Rákóczi‑vár színházterme.
A szervezők kérése, hogy a gondos előkészítés miatt jelezzék részvételi szándékukat legkésőbb

október 24‑én, szerdán 10 óráig a (47) 565‑260, vagy a (20) 219‑33‑09‑es telefonszámon, vagy szemé‑
lyesen a polgármesteri hivatal közművelődési osztályán (115‑ös iroda).

A nyugalmazott önkormányzati dolgozók napja

Az ENSZ közgyűlése 1991‑ben nyilvánította október 1‑jét az Idősek Világnapjává.
Szerencs Város Önkormányzata a Rákóczi‑várba hívta találkozóra a településen élő
szépkorúakat.

Közönségtalálkozóra hívja a Szerencsen és környékén élőket
október 24‑én 18 órára a DVTK labdarúgócsapata. A Rákóczi‑vár
színháztermében tartandó roadshow keretében a focirajongók
találkozhatnak egykori és mai diósgyőri játékosokkal, lesz lehe‑
tőség közös fotózásra is. A szervezők ígérete szerint az esemé‑
nyen résztvevő szimpatizánsok, akik klubtaggá válnak, oklevél‑
ben részesülnek és jelképes szerződést kötnek a Diósgyőrrel.

A kivitelezés az ütemezésnek
megfelelően zárult, a megjelölt
határidő előtt végeztek a mun‑
kákkal. Tóth István most arról
számolt be, hogy százhuszon‑
hat köbméter aszfaltot kaptak
az utak javításához, amiből
mintegy háromezer négyzet‑
méter útfelület újult meg Sze‑
rencsen. Nem csak a kátyúk ja‑
vítása történt meg, de úgyneve‑
zett „szőnyegelés” is történt,
azaz nagyobb területeken is vé‑
geztek burkolatmegújítást.

E mellett ugyancsak a köz‑
munkaprogramban résztvevők

segítségével sor
került a csapa‑
dékvíz‑elvezetés
gond jainak elhá‑
rítására is, ami
azért volt nagyon
fontos, mert sok
helyen ezek a hiá‑
nyosságok okoz‑
ták az utak álla‑
gának romlását.
Tóth István tájé‑

koztatása szerint a város teljes,
önkormányzati kezelésében lé‑
vő úthálózatának rendbetételé‑
hez nagyságrendekkel több
aszfaltra lenne szükség, mint
amennyit a közelmúltban, azaz
augusztus‑október folyamán
használtak fel. Az aszfaltozás
természetesen szerepel a jövő
évi Start közmunkaprogram‑
ban, amelynek sikere esetén
várható a most kimaradt utak
kátyúzása is – adott tájékozta‑
tást érdeklődésünkre A Szeren‑
csi Városgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetője.

Határidőre végeztek 
az aszfaltozással

Tóth István, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetője a nyári időszakban arról tájékoztatta a Sze‑
rencsi Híreket, hogy a város úthibáinak javítását a Start
munkaprogram keretében október közepéig igyekeznek
megoldani.

Amennyiben a

Szerencsi Hírek közéleti lapban adja fel lakossági apróhirdetését,

az Ön által közölt reklámszöveg 2 hét időtartamra ingyenesen

megjelenik a SzerencsiVárosiTelevízió képújság műsorán is!

A Szerencsi Hírek lakossági apróhirdetés díja 500 forint, amely
összegért két lapszámban jelenik meg a megrendelt hirdetés szö
vege. Ugyanezért az árért két médiumban, a Szerencsi Hírekben

és a SzerencsiVárosiTelevízióban is látható lesz az Ön hirdetése!

Keresse szerkesztőségünket személyesen a

szám alatt (Népház, emelet), vagy érdeklődjön a

ahol munkatársaink készséggel
állnak rendelkezésére.

-

Telefon: 47/561-180
e-mail: szerencsihirek@szerencs.hu,

varositv@szerencs.hu

2012 október és november hónapokban

Szerencs, Kossuth
tér 1. Szerencsi
Fürdő és Wellnessházban,

HIRDETÉSI AKCIÓ
egyet fizet, kettőt kap!


